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SARI 

Adi Wiranto,  (2011). Pengembangan Model Pembelajaran Lompat Jauh 
Gaya Jongkok Dalam Penjasorkes Dengan Lingkungan Bantaran Sungai Pada 
Siswa Kelas IV SD Negeri 02 Jebed Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 
Tahun 2010/2011. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengembangan model 
pembelajaran lompatjauh gaya jongkok dalam penjasorkes dengan lingkungan 
bantaran sungai pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Jebed Kecamatan Taman 
Kabupaten Pemalang.Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan model 
pembelajaran lompat jauh gaya jongkok dalam penjasorkes dengan lingkungan 
bantaran sungai pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Jebed Kecamatan Taman 
Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2010/2011. 

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian pengembangan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV dengan jumlah 18. Variabel 
bebas yaitu latihan lompat naik turun jalan bantaran sungai dan latihan loncat 
katak,  serta varibel terikat yaitu tingkat kemampuan siswa dan tingkat motivasi 
siswa. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada uji coba I dengan 10 siswa di 
peroleh rata-rata kelas sebesar 63.12% dengan kriteria cukup layak dengan revisi 
produk.  Kemudian pada uji coba II dengan menambah jumlah siswa menjadi 18 
diperoleh rata-rata kelas sebesar 80.9% dengan kriteria sangat baik dan layak 
digunakan dengan minat siswa yang didapat dari pengambilan angket sebesar 
90% - 100%. Berdasarkan data tersebut sangat jelas menunjukan bahwa tingkat 
keberhasilan dan siswa dalam mengikuti model pembelajaran lompat jauh gaya 
jongkok dengan lingkungan bantaran sungai sangat signifikan dan diminati oleh 
siswa. 

Dari hasil penelitian, disarankan pada guru-guru Penjasorkes di SD dalam 
meningkatkan keberhasilan pembelajaran lompat jauh serta motivasi siswa dapat 
melakukan pengembangan model pembelajaran lompat jauh gaya jongkok dengan 
lingkungan bantaran sungai ataupun dengan lingkungan lainnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan modern manusia tidak dapat dipisahkan dari 

olahraga,  baik sebagai arena adu prestasi maupun sebagai kebutuhan untuk 

menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Olahraga mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam kehidupan modern,  melalui olahraga dapat dibentuk 

manusia yang sehat jasmani,  rohani serta mempunyai kepribadian,  disiplin,  

sportifitas yang tinggi sehingga pada akhirnya akan terbentuk manusia yang 

berkualitas. Olahraga atletik merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib 

diajarkan pada siswa sekolah dasar,  menurut Aip Syarifuddin dan Muhadi 

(1992/1993: 59) Atletik adalah salah satu cabang olahraga yang tertua yang 

dilakukan oleh manusia sejak jaman Yunani Kuno sampai dewasa ini. Dalam 

mata pelajaran atletik yang dipelajari adalah gerakan dasar manusia didalam 

kehidupan sehari- hari,  yaitu berjalan,  berlari,  melompat dan melempar. 

Dalam penelitian ini yang akan dibahas lebih lanjut adalah pada gerakan 

melompat. Melompat adalah salah satu bagian dari olahraga atletik,  dalam 

olahraga atletik dikenal beberapa jenis nomor lompat yaitu lompat jauh,  

lompat jangkit,  lompat tinggi dan lompat galah. 

Menurut Aip Syarifuddin (1992 : 90) Lompat Jauh adalah suatu bentuk 

gerakan melompat mengangkat kaki ke atas,  ke depan dalam upaya membawa 

titik berat badan selama mungkin di udara (melayang di udara) yang dilakukan 

dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk 
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mencapai jarak yang sejauh- jauhnya. Selain si pelompat harus memiliki 

kekuatan, daya ledak, kecepatan,  ketepatan,  kelenturan dan koordinasi gerak,  

juga harus memahami dan menguasai teknik untuk melakukan gerakan lompat 

jauh tersebut serta dapat melakukannya dengan cepat, tepat,  luwes dan lancar. 

Teknik untuk lompat jauh yang benar perlu memperhatikan unsur- unsur: 

awalan,  tolakan,  sikap badan di udara (melayang) dan mendarat. Menurut 

Yoyo Bahagia dkk (1992: 16) keempat unsur ini merupakan satu kesatuan,  

yaitu urutan gerakan lompat yang tidak terputus. 

Dalam lompat jauh terdapat beberapa macam gaya atau sikap badan 

pada saat melayang di udara. Soegito dkk (1994: 143) menyebutkan ada tiga 

cara sikap melayang yaitu :1) gaya jongkok (waktu melayang bersikap 

jongkok),  2) gaya lenting (waktu di udara badan dilentingkan),  dan 3) gaya 

jalan di udara (waktu melayang kaki bergerak seolah- olah berjalan di udara). 

Gaya lompat jauh yang paling sederhana untuk diajarkan pada pemula seperti 

siswa di SD adalah lompat jauh gaya jongkok. Untuk mencapai prestasi yang 

baik di dalam lompat jauh perlu didukung dengan latihan yang baik melalui 

pendekatan-pendekatan ilmiah dengan melibatkan berbagai ilmu pengetahuan. 

Kaitannya dengan latihan untuk mencapai prestasi ada beberapa unsur yang 

perlu diperhatikan dan ditingkatkan,  unsur tersebut menurut M. Sajoto (1988 : 

15) diantaranya adalah: 1) unsur fisik yang lebih popular dengan kondisi fisik,  

2) unsur teknik,  3) unsur mental,  dan 4) unsur kematangan juara. Dari 

keempat unsur tersebut,  faktor yang paling utama yaitu kondisi fisik,  seperti 

pendapat dari Depdiknas (2000 : 101) bahwa salah satu unsur atau faktor 
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penting untuk meraih suatu prestasi dalam olahraga adalah kondisi fisik,  

disamping penguasaan teknik,  taktik dan kemampuan metal.  

Kondisi fisik menurut M. Sajoto (1988 : 16) adalah satu kesatuan yang 

utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja,  baik 

peningkatan maupun pemeliharaannya, artinya bahwa di dalam usaha 

peningkatan kondisi fisik maka seluruh komponen tersebut harus 

dikembangkan, walaupun disana- sini dilakukan dengan sistem prioritas sesuai 

keadaan atau status tiap komponen dan untuk keperluan apa keadaan atau 

status yang dibutuhkan tersebut. Komponen yang dimaksud menurut M. 

Sajoto (1988 : 16) adalah sebagai berikut : 1) Kekuatan; 2) Daya Tahan; 3) 

Daya Ledak; 4) Kecepatan; 5) Daya lentur; 6) Kelincahan; 7) Koordinasi; 8) 

Keseimbangan; 9) Ketepatan dan 10) Reaksi. Komponen yang sangat besar 

pengaruhnya terhadap hasil lompatan pada lompat jauh adalah kekuatan otot 

tungkai yang meliputi: kecepatan yaitu pada awalan dan kekuatan yaitu pada 

tolakan. 

Pencapaian prestasi lompat jauh dapat dilakukan melalui pendekatan 

lingkungan bantaran sungai dengan latihan mengembangkan daya otot tungkai 

yaitu dapat dilakukan dengan latihan loncat katak dan latihan naik turun jalan 

bantaran sungai. Gerakan loncat katak adalah gerakan meloncat- loncat 

dengan dua kaki ke depan,  sedangkan gerakan naik turun jalan bantaran 

sungai dapat dilakukan dengan kedua kaki naik turun kembali ke tanah 

bantaran sungai secara berulang-ulang. Gerakan-gerkan tersebut akan 

menunjang terhadap kemampuan dalam lompat jauh. 
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Berdasarkan uraian di atas bahwa pencapaian prestasi atlet lompat jauh 

dipengaruhi oleh berbagai aspek dan faktor-faktor penunjang lain,  bertolak 

dari latar belakang tersebut maka penulis terdorong untuk melakukan 

penelitian dengan melalui pendekatan lingkungan bantaran sungai yaitu 

”Pengembangan Model Pembelajaran Lompat Jauh Gaya Jongkok Dalam 

Penjasorkes Dengan Lingkungan Bantaran Sungai Pada Siswa Kelas IV SD 

Negeri 02 Jebed Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2010/2011” 

1.2 Perumusan Masalahan 

Dari latar belakang tersebut,  maka permasalahan yang timbul adalah : 

Bagaimanakah  model pembelajaran lompat jauh gaya jongkok dalam 

Penjasorkes dengan lingkungan bantaran sungai pada siswa kelas IV SD 

Negeri 02 Jebed Kecatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2010/2011? 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Tujuan penelitian pengembangan ini yaitu untuk menghasilkan model 

Pembelajaran Lompat Jauh Gaya Jongkok Dalam Penjasorkes Dengan 

Lingkungan Bantaran Sungai Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 02 Jebed 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2010/2011” 

1.4 Spesifikasi Produk 

Produk yang nantinya dihasilkan adalah berupa draf latihan lompat 

jauh gaya jongkok yang mengutamakan ketangkasan kecepatan untuk 

memperkuat otot kaki dan tungkai yang isinya adalah bentuk atau metode 

teknik dan pelaksanaan variasi dan pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

dalam olahraga atletik untuk Sekolah Dasar kelas IV. Variasi pembelajaran 
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pengembangan lompat jauh gaya jongkok untuk anak Sekolah Dasar, meliputi 

awalan, tumpuan, saat melayang di udara, serta mendarat.  

Spesifikasi dari bentuk variasi pembelajaran pengembangan lompat 

jauh gaya jongkok untuk anak Sekolah Dasar antara lain: prinsip-prinsip dasar 

lompat jauh gaya jongkok sedangkan alat yang digunakan adalah matras, 

peluit, tali/tampar, bola besar, bendera, botol, dan bangku kecil. 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Adapun manfaat dari pengembangan adalah: 

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan model 

pengembangan yang tersedia di masyarakat. 

2. Untuk mengembangkan kepustakaan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 

3. Dapat dijadikan suatu gambaran bahwa dengan menerapkan model 

pengembangan lompat jauh gaya jongkok dalam penjasorkes melalui 

bantaran sungai pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 02 Jebed 

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2010/2011 dapat 

meningkatkan kemampuan siswa. 

1.6 Sumber Pemecahan Masalah 

Sumber pemecahan masalah adalah teori utama yang digunakan 

sebagai rujukan utama atau persuasif dalam memecahkan permasalahan yang 

akan diteliti. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah lompat 

jauh gaya jongkok. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengembangan model 

pembelajaran yang dilakukan oleh penulis melalui pendekatan lingkungan 

bantaran sungai menyatakan bahwa pengembangan model pembelajaran 
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lompat jauh gaya jongkok dalam penjasorkes dengan lingkungan bantaran 

sungai pada siswa kelas IV SD negeri 02 Jebed kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang tahun pelajaran 2010/ 2011 adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan model pembelajaran lompat jauh gaya jongkok dalam 

Penjasorkes dengan lingkungan bantaran sungai siswa kelas IV SD Negeri 

02 Jebed Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang sangat bagus karena 

dapat meningkatkan siswa untuk lebih aktif dalam gerak. 

2. Pengembangan model pembelajaran lompat jauh gaya jongkok dalam 

Penjasorkes dengan lingkungan bantaran sungai siswa kelas IV SD Negeri 

02 Jebed Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang mudah diterima dan 

diterima oleh siswa kelas IV 

3. Pengembangan model pembelajaran lompat jauh gaya jongkok dalam 

Penjasorkes dengan lingkungan bantaran sungai siswa kelas IV SD Negeri 

02 Jebed Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dapat miningkatkan 

motivasi siswa dalam mengikuti model pembelajaran ini.  

Pengembangan model pembelajaran lompat jauh gaya jongkok dalam 

Penjasorkes dengan lingkungan bantaran sungai siswa kelas IV SD Negeri 02 

Jebed Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dapat mengenalkan kepada siswa 

untuk lebih menghargai terhadap pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah 

khususnya lingkungan bantaran sungai. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Model Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses interaksi belajar mengajar dengan 

melibatkan komponen-komponen pembelajaran yang meliputi: tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, metode, teknik mengajar, siswa, media, 

guru dan evaluasi hasil belajar.  

Menurut Sudjana, (2001 : 26), Pembelajaran merupakan suatu proses 

interaksi antara guru dan siswa dalam mencapai suatu tujuan yang akan 

dicapai. Dikatakan suatu proses di mana guru melakukan proses mengatur, 

mengorganisasi lingkungan kelas, dan mengevaluasi. Pada tahap 

pembelajaran guru pun melakukan kegiatan pembimbingan siswa yang 

melakukan proses belajar. 

Adapun kriteria materi pembelajaran menurut Winkel (2004: 332) 

yaitu: 

1)  Materi/bahan pengajaran harus relavan terhadap tujuan instruksional 

yang harus dicapai. 

2) Materi/bahan pengajaran harus sesuai dengan taraf kesulitan dengan 

kemampuan siswa untuk menerima dan mengelola bahan itu. 

3)  Materi/bahan pengajaran harus dapat menunjang motivasi siswa, antara 

lain karena relavan dengan pengalaman hidup sehari-hari siswa. 

4)  Materi/bahan pengajaran harus membantu untuk melibatkan diri secara 

aktif, baik dengan fikiran sendiri maupun melakukan berbagai kegiatan. 
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5)  Materi/bahan pengajaran harus sesuai dengan prosedur didaktis yang 

diikuti. 

6) Materi/bahan pengajaran harus sesuai dengan media pelajaran yang 

disediakan. 

Menurut Agus Suprijono (2009: 46) model pembelajaran ialah pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas, sedangkan menurut Husnaini,  model pembelajaran adalah bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara 

khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi 

pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik 

pembelajaran. (http://hoesnaeni.wordpress.com/beda-strategi-model-

pendekatanmetode-dan-teknik-pembelajaran/).  

Model pembelajaran dipilih berdasarkan manfaat, cakupan materi atau 

pengetahuan, tujuan pembelajaran, serta karakteristik pembelajaran itu 

terjadi (Dewi Salma Prawiradilaga, 2007: 34).  

Menurut Hamzah (2008: 9) pemilihan strategi pembelajaran 

hendaknya ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:  

1)  Orientasi strategi pada tujuan pembelajaran. 

2)  Relavan dengan isi/materi pembelajaran. 

3)  Metode/teknik yang digunakan difokuskan pada tujuan yang diinginkan. 

4)  Media pembelajaran yang digunakan dapat merangsang indra pesserta 

didik secara simultan. 
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Sedangkan menurut Suryobroto (1986: 14) dalam memilih metode 

pembelajaran, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: 

1)  Tujuan yang akan dicapai. 

2)  Bahan yang akan diberikan. 

3)  Waktu dan perlengkapan yang tersedia. 

4)  Kemampuan dan banyaknya murid. 

5)  Kemampun guru mengajar. 

2.1.2 Lompat Jauh Gaya Jongkok   

Lompat jauh termasuk bagian nomor lompat dalam cabang olahraga 

atletik, yang secara teknis pelaksanaannya berbeda dengan nomor lompat 

yang lain seperti lompat tinggi dan lompat jangkit. Menurut pendapat 

Syarifuddin (1992 : 90) lompat jauh adalah bentuk gerakan melompat 

mangangkat kaki ke atas depan dalam upaya membawa titik berat badan 

selama mungkin di udara atau melayang di udara yang dilakukan dengan 

cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai 

jarak yang sejauh-jauhnya.  

Lompat jauh gaya jongkok, karena gaya ini banyak dilakukan anak-

anak di sekolah karena gaya ini dianggap paling mudah untuk dipelajari 

(Kurikulum SD,1994). Menurut Syarifuddin (1992 : 90) secara tehnik 

lompat jauh gaya jongkok ada empat unsur yang terdiri dari : awalan 

(approach run), tolakan (take off), sikap badan di udara (action in the air), 

serta mendarat (landing). 

Pada dasarnya keempat unsur tersebut di atas tidak dapat dipisahkan 

satu persatu, karena gerakannya adalah gerakan yang membentuk rangkaian 



10 
 

 

gerakan lompat jauh yang tidak terputus. Disamping itu dipengaruhi oleh 

kecepatan lari awalan, kekuatan tungkai tumpu, koordinasi sewaktu 

melayang di udara dan mendarat (Adisasmita,1992 : 65). 

Tujuan utama dari seorang pelompat ketika akan melompat adalah 

adanya keinginan untuk melakukan lompatan yang sejauh-jauhnya. Supaya 

dapat melakukan suatu lompatan yang diinginkan untuk meningkatkan hasil 

yang optimal maka terlebih dahulu harus memahami dan menguasai tehnik 

gerakan dalam lompat jauh. 

2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Lompat Jauh  

Kondisi fisik adalah suatu kesatuan yang utuh,  dari komponen-

komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja,  artinya bahwa didalam 

usaha peningkatan kondisi fisik maka seluruh komponen tersebut harus 

dikembangkan,  dan diprioritaskan sesuai dengan keperluan atau status yang 

dibutuhkan tersebut. 

Komponen kondisi fisik menurut M. Sajoto (1988 : 57) meliputi : 

kekuatan,  daya ledak,  kecepatan,  ketepatan,  kelenturan dan koordinasi 

gerakan 

1. Kekuatan 

Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban 

sewaktu bekerja. 

2. Daya Ledak 

Daya ledak adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan 

kekuatan maksimum dalam waktu yang singkat dan kontraksi yang 
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cepat. Menurut M. Sajoto (1988 : 17) daya ledak diartikan kemampuan 

seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan 

dalam waktu yang sependek-pendeknya. 

3. Kecepatan 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu sesingkat-

singkatnya. Awalan dalam lompat jauh sangat membutuhkan kecepatan 

untuk menghasilkan lompatan yang maksimal. 

4. Ketepatan 

Ketepatan adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerak-

gerak bebas,  terhadap suatu sasaran. Sasaran dapat berupa jarak atau 

mungkin suatu obyek langsung yang harus dikenai. 

5. Kelenturan 

Kelenturan adalah keefektifan seseorang dalam penyesuaian dirinya,  

untuk melakukan segala aktifitas tubuh dengan penguluran seluas-

luasnya,  terutama otot-otot,  ligamen-ligamen disekitar persendian. 

6. Kelincahan Koordinasi  

Koordinasi adalah kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan 

gerakan yang berbeda kedalam suatu pola gerakan tunggal secara efektif. 

2.1.4 Karakteristik Anak Kelas IV SD  

Seorang guru sekolah dasar harus mengetahui tentang karakteristik 

anak asuhnya, karena hal ini sangat penting dalam menghadapi anak dan 

untuk menyesuaikan pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuan anak. Pengetahuan tentang karakteristik ini juga berperan di 
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dalam merencanakan suatu pembelajaran. Jika dalam merencanakan 

pembelajaran akan sulut dicapai. 

Sedangkan menurut Syarifudin (1992: 28-30) mengemukakan 

karkateristik anak sekolah dasar dalam tiga macam, yaitu :  

1. Perkembangan dan tubuhnya:  

a)  tulangnya merupakan tulang rawan;  

b)  pertumbuhan gigi telah lengkap;  

c)  pertumbuhan otot terbatas pada otot bebas;  

d)  perkembangan dan susunan organ tubuh telah lengkap. 

2.  Keadaan dan tanda-tanda anak sekolah dasar:  

a)  anak sangat aktif;  

b)  kritis;  

c)  egonya tinggi;  

d)  kegembiraan merupakan bentuk dari komunikasi atau sosialisasi.  

3. Kebutuhan anak sekolah anak dasar antara lain:  

a) rasa aman dan tentram;  

b)  teman bermain;  

c)  kegiatan yang beraneka ragam guna membantu pertumbuhan 

ototnya;  

d)  pengawasan;  

e)  istirahat yang cukup; 

f) kesempatan melakukan sesuatu. 
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Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik anak sekolah 

dasar dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu fisiologis, psikologis, dan 

motorik atau kemampuan bergerak, (1) secara fisiologis yang berkaitan 

dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak, misalnya perbedaan 

pertumbuhan yang jelas, tulangnya merupakan tulang rawan. (2) secara 

psikologis yang berkaitan dengan kematangan/kepribadian anak atau yang 

menyangkut kondisi kejiwaan dari anak seperti ego, cara sosialisasi, percaya 

diri dan rasa aman (3) serta kemampuan bergerak yaitu berkaitan dengan 

kebutuhan dan kemampuan bergerak dari anak, seperti anak sangat aktif, 

kegiatan yang beraneka ragam guna membentuk pertumbuhan, serta 

perhatian dan perlindungan. 

2.1.5 Pembelajaran Penjasorkes di SD/MI  

Pendidikan Jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan 

aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik, bertujuan untuk 

meningkatkan individu secara organik, neuromuscular, perceptual, kognitif, 

social dan emosional. (Depdiknas : 2003). 

Jadi pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong 

pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, 

pengetahuan dan penalaran, dan penghayatan nilai-nilai serta pembiasaan 

pola hidup sehat untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan 

kualitas fisik dan psikis yang seimbang. Yang membedakan antara 

pendidikan jasmani dengan mata pelajaran lain adalah alat yang digunakan 

yaitu gerak insane atau manusia yang bergerak secara sadar. 
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Rusli Lutan (1988: 7), menyatakan bahwa pengembangan kemampuan 

berolahraga pada usia sekolah dasar lebih banyak ditekankan kepada 

mengembangkan unsur kemampuan fisik secara menyeluruh (multilateral), 

dan keterampilan teknik dasar yang dominan yang merupakan dasar bagi 

keterampilan teknik berolahraga. Dengan menguasai pola gerak yang 

dominan di dalam senam, diharapkan anak memiliki dasar gerak yang kuat 

untuk pengembangan senam yang sesungguhnya dengan tingkat kesulitan 

yang tinggi nantinya. Tujuan ideal program pendidikan jasmani bersifat 

menyeluruh, sebab menckup bukan hanya aspek fisik tetapi juga aspek 

lainnya yang mencakup aspek intelektual, emosional, social dan moral 

dengan maksud kelak anak muda itu menjadi seseorang yang percaya diri, 

berdisiplin, sehat, bugar dan hidup bahagia.  

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1.  Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup 

sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. 

2.  Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih 

baik. 

3.  Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. 

4.  Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi 

nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan. 
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5.  Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, 

kerjasama, percaya diri dan demokratis 

6.  Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, 

orang lain dan lingkungan 

7.  Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang 

bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang 

sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta memiliki 

sikap yang positif. (Permendiknas NO. 22 Tahun 2006 tentang Standar 

Isi) 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendiidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

1.  Permainan dan olahraga meliputi: olahraga tradisional, permainan. 

eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor non-lokomotor, dan 

manipulatif, atletik, kasti, rounders, kippers, sepak bola, bola basket, 

bola voli, tennis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan beladiri, serta 

aktivitas lainnya. 

2.  Aktivitas pengembangan meliputi: mekanika sikap tubuh, komponen 

kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya 

3.  Aktivitas senam meliputi: ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa 

alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya. 

4.  Aktivitas ritmik meliputi: gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam 

aerobic serta aktivitas lainnya 
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5. Aktivitas air meliputi: permainan di air, keselamatan air, keterampilan 

bergerak di air, dan renang serta aktivitas lainnya 

6.  Pendidikan luar kelas, meliputi: piknik/karyawisata, pengenalan 

lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. 

7.  Kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan 

sehari- hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap 

sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman 

yang sehat, mencegah dan merawat cidera, mengatur waktu istirahat 

yang tepat dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Aspek 

kesehatan merupakan aspek tersendiri, dan secara implisit masuk ke 

dalam semua aspek. (Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar 

Isi). 

Arah Pengembangan Standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam 

penjasorkes menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi 

pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk 

penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu 

memperhatikan Standar Proses dan Standar Penilaian. 

2.1.6 Model Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Manusia diciptakan dengan kodrat bahwa ia selalu ingin mengetahui 

tentang alam sekitarnya. Hasrat ingin tahu inilah yang mendorong peneliti 

melakukan berbagai upaya, berupa kegiatan pengumpulan data, informasi, 

pengamatan, penilaian dan evaluasi. Supaya penelitian ini dapat 

menghasilkan kesimpulan yang bermakna, mengandung manfaat, peneliti 

berusaha membangun ‘model pengembangan’’ yang dipakai dalam 
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penelitian ini. Tudiver et al (1992: 127) menyatakan , “Here in lie the seeds 

of concept that may one day blossom into scientific theories”. 

Penelitian pendidikan dan pengembangan merupakan jenis penelitian 

yang banyak digunakan untuk memecahkan masalah praktis di dunia 

pendidikan. Sebagaimana Borg & Gall dalam (1983: 772) menyatakan 

bahwa penelitian dan pengembangkan pendidikan adalah suatu proses yang 

digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. 

Sport education yang sebelumnya diberi nama play education 

dikembangkan oleh Siedentop (1994). Model ini bersumber pada Subject 

Mater, dengan berorientasi pada nilai Disciplinary Mastery, dan merujuk 

pada model kurikulum Sport Socialization. Siedentop banyak membahas 

model ini dalam bukunya yang berjudul “Quality PE Through Positive Sport 

Experiences : Sport Education”. Beliau mengatakan bahwa bukunya 

merupakan model kurikulum dan pembelajaran penjas. 

Inspirasi yang melandasi munculnya model ini terkait dengan 

kenyataan bahwa olahraga merupakan salah materi penjas yang banyak 

digunakan oleh para guru penjas dan siswapun senang melakukannya, 

namun disisi lain ia melihat bahwa pembelajaran olahraga dalam konteks 

penjas tidak lengkap dan tidak sesuai diberikan kepada siswa karena nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya sering terabaikan. Para guru lebih senang 

mengajarkan teknik-teknik olahraga dan permainan, diikuti oleh peraturan-

peraturan dan bermain dengan menggunakan permainan yang sebenarnya 

seperti untuk orang dewasa atau untuk orang yang sudah mahir. 
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Hal ini dianggap tidak sesuai dengan konsep “developmentally 

appropriate practices”. Bahkan dalam kenyataannya, untuk sebagian besar 

siswa cara seperti ini kurang menyenangkan dan kurang melibatkan siswa 

secara aktif karena kemampuannya yang belum memadai. Model sport 

education diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan pembelajaran 

yang selama ini sering dilakukan oleh para guru penjas.  

2.1.7 Maksud dan Tujuan Pembelajaran Penjas 

Syarifudin ( 1992:3) menyatakan bahwa pendidikan jasmani 

merupakan “bagian integral dari pendidikan keseluruhan melalui berbagai 

aktivitas fisik akan tampak dalam aktivitas gerak siswa saat mereka 

melakukan tugas-tugas gerak dalam proses pembelajarannya. 

Uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang dimaksud 

dengan pembelajaran pendidikan jasmani adalah sesuatu cara 

membelajarkan siswa yang penyajian dan penyampaian materinya dilakukan 

melalui aktifitas-aktifitas jasmani. Sedangkan pembelajaran pendidikan 

jasmani mempunyai tujuan membentuk manusia seutuhnya, karena melalui 

pendidikan ini semua komponen yang diperlukan dan dimiliki dalam 

manusia akan dapat ditumbuhkan dan kembangkan dengan mudah 

2.1.8 Lingkungan Bataran Sungai  

Bantaran Sungai adalah lahan pada kegua sisi sepanjang palung 

sungai dihitung dari tepi sungai sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam;  

jalur tanah pada kanan dan kiri sungai (antara sungai dan tanggul) 

http://www.artikata.com/arti-320667-bantaran.html 
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Sempadan sungai atau floodplain terdapat di antara ekosistem sungai 

dan ekosistem daratan. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik 

Indonesia No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, 

sempadan sungai didefinisikan sebagai kawasan sepanjang kiri dan kanan 

sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, Bantaran sungai 

ditentukan berdasarkan hubungan antara aliran banjir dan luas profil alur 

bawah, biasanya 1,0 m-1,5 m diatas elevasi muka air rendah rata-rata. 

Sedangkan menurut Peraturan Menteri P.U. No. 63/PRT/1993 yang 

disebut bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung 

sungai sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.  Menurut peraturan 

menteri P.U nomer 63 tahun 1993 pasal 6 mengenai garis sempadan sungai 

bertanggul dikawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 meter 

disebelah luar sepanjang kaki tanggul, sedangkan menurut pasal 8 mengenai 

penetapan Garis Sempadan Sungai tak bertanggul di dalam kawasan 

perkotaan didasarkan pada kriteria sungai yang mempunyai kedalaman 3m - 

20m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dihitung dari 

tepi sungai pada waktu ditetapkan. 

2.2 Kerangka Berpikir 

Banyak faktor yang mempengaruhi hasil lompatan dalam lompat 

jauh gaya jongkok para siswa, diantaranya adalah  Power otot tungkai dapat 

dikembangkan dan ditingkatkan melalui latihan-latihan yang mengarah pada 

hasil lompatan. Bentuk latihan untuk meningkatkan otot tungkai, power dan 

daya tahan otot adalah latihan-latihan yang membentuk kontraksi isotonik, 
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kontraksi isometrik dan kontraksi isokinetis. Selain itu ada beberapa prinsip 

latihan yang meningkatkan otot tungkai, seperti berjalan dan berlari 

sedangkan power dan daya tahan otot yaitu penambahan beban, berulang-

ulang, frekuensi latihan dan lama latihan dan ini terdapat dalam jenis latihan 

pliometrik (Malisoux et al., 2006: 143). Menurut Radcliffe & Farentinos 

(2002: 171), pliometrik adalah macam latihan yang bertujuan 

menghubungkan gerakan kecepatan dan kekuatan untuk menghasilkan 

gerakan-gerakan eksplosif. Terdapat beberapa jenis latihan pliometrik, 

antara lain vertical jump. Vertical adalah bentuk latihan dari pliometrik yang 

bertujuan untuk meningkatkan power tungkai dengan cara meloncat naik 

turun. 
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 
 

3.1 Model Pengembangan 

Model pengembangan yang akan dilaksanakan pada penelitian ini 

adalah model pembelajaran lompat jauh gaya jongkok melalui pendekatan 

lingkungan bantaran sungai. 

Penelitian pengembanagn biasanya disebut penelitian berbasis 

pengembangan (research-based development) merupakan jenis penelitian 

yang berorientasi pada produk, dan diharapkan dapat menjembatani 

kesenjangan penelitian yang lebih banyak menguji teori ke arah menghasilkan 

produk-produk yang langsung dapat digunakan oleh pengguna. 

Menurut Borg dan Gall ( 1983) penelitian pengembangan adalah suatu 

proses yang banyak digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran,  yang 

pada dasarnya prosedur penelitian pengembangan terdiri dari dua tujuan utama 

yaitu: (1) mengembangkan produk dan, (2) menguji keefektifan produk untuk 

mencapai tujuan.  

Dalam proses pengembangan biasanya akan menghasilkan model 

pembelajaran penjasorkes yang baru disekolah,  adapun langkah-langkah yang 

harus dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan informasi,  termasuk observasi lapangan dan tinjauan 

kurikulum,  langkah ini dilakukan untuk menganalisis kebutuhan ,  yang 

bertujuan untuk menentukan apakah model pembelajaran yang dibuat 

memang dibutuhkan atau tidak. 
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2. Mengembanagkan bentuk produk awal (dalam penelitian ini 

memanfaatkan lingkungan diluar sekolah dengan tetap menjaga kelestarian 

lingkungan sekitar sekolah dalam hal ini yaitu lingkungan bantaran 

sungai),  maka langkah selanjutnya adalah pembuatan produk model 

pembelajaran penjasorkes sesuai materi yang dikembangkan yang 

didasarkan pada kajian teori. 

3. Evaluasi pembelajaran,  dengan menggunakan seorang ahli pendidikan 

jasmanai dan olahraga dan dua orang ahli pembelajaran,  setelah dilakukan 

evaluasi oleh para ahli selanjutnya dilakukan uji coba skala kecil dengan 

menggunakan evaluasi dan konsultasi yang selanjutnya dikaji secara 

mendalam. 

4. Lakukan revisi produk pertama dari hasil evaluasi ahli dan uji coba skala 

kecil yang dilakukan sebelumnya 

5. Uji coba skala besar di lingkungan bantaran sungai dengan menggunakan 

metode pembelajaran yang sudah direvisi 

6. Revisi produk akhir,  dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisis uji coba 

dilingkungan bantaran sungai. 

7. Hasil akhir model pembelajaran penjasorkes yang dihasilkan melalui revisi 

setelah dilakukan uji coba di sekitar lingkungan bantaran sungai skala 

besar. 
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3.2 Prosedur Pengembangan 

1.  Tahap Awal 

Permasalahan pokok yang dicari solusinya adalah belum ditemukannya 

model evaluasi pembelajaran penjasorkes di jenjang Sekolah Dasar (SD) 

yang dapat memberikan informasi dengan tepat bagi sekolah, baik dari 

segi isi, cakupan, format maupun waktu penyampaian serta bermanfaat 

secara optimal bagi pembelajaran penjasorkes di jenjang Sekolah Dasar 

(SD). Berangkat dari permasalahan tersebut, maka kegiatan yang 

dilakukan pada tahap ini adalah melakukan kajian teori-teori pendukung 

antara lain teori model–model evaluasi dan melakukan identifikasi 

terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya. 

2.  Tahap Desain 

Berdasarkan kajian berbagai teori dan hasil penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan evaluasi pembelajaran penjasorkes kemudian dirancang 

model pembelajaran lompat jauh gaya jongkok dengan lingkungan 

bantaran sungai di jenjang Sekolah Dasar kelas IV dan instrumen 

pengumpul data beserta perangkat model evaluasinya.  

3.  Tahap Ujicoba dan Revisi 

Pada tahap ini dilakukan ujicoba terhadap model evaluasi beserta 

instrumen dan perangkat modelnya yang bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana model evaluasi beserta instrumen dan perangkat model 

tersebut dapat diterapkan untuk mengevaluasi pembelajaran penjasorkes di 

jenjang Sekolah Dasar (SD) kelas IV. Data dari hasil ujicoba kemudian 
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Catatan: 
 
 Proses Pengembangan 
  

Peninjauan Kembali

dianalisis untuk mengetahui apakah model tersebut sudah fit atau belum. 

Apabila model evaluasi beserta instrumen ternyata belum memenuhi 

persyaratan fit model kemudian direvisi dan diujicobakan lagi. Ujicoba dan 

revisi ini dilakukan berulang-ulang sampai diperoleh prototipe akhir yang 

memenuhi syarat fit model (prototipe yang baik). 

4.  Tahap Implementasi 

Pada tahap ini model evaluasi beserta perangkat yang telah diujicobakan 

tersebut diimplemantasikan pada siswa kelas IV agar dapat dilihat sejauh 

mana hasil implementasinya. Apabila hasil implementasi tersebut masih 

ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, maka dilakukan revisi 

dilanjutkan perbaikan seperlunya. Hasil dari semua ini adalah model 

pembelajaran lompat jauh gaya jongkok dengan lingkungan bantaran 

sungai di jenjang Sekolah Dasar kelas IV beserta instrumen dan 

perangkatnya. Dengan demikian proses pengembangan yang ada pada bab 

sebelumnya dapat dimodifikasi menjadi Gambar 3.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 
Proses Pengembangan Model Pembelajaran  

(3) 

Tahap Awal (1) Desain Model (2)

Revisi Uji Coba 

Fit Model

Implementasi 
(4)



25 
 

 

Pada gambar di atas proses pengembangan senantiasa terus berlanjut. 

Antara tahap awal sampai tahap implementasi terjadi beberapa siklus, 

yaitu pada tahap ujicoba dan revisi. Pada siklus tersebut apabila tidak ada 

lagi yang perlu direvisi maka diteruskan ke implementasi. Namun 

demikian tidak menutup kemungkinan pengembangan selanjutnya di 

waktu mendatang. 

Pengembangan dapat terus dilakukan pada waktu-waktu mendatang 

apabila hasil pengembangan yang ada diperlukan pengembangan lebih 

lanjut. Oleh karena itu, anak panah dari tahap implementasi yang di 

sebelah kiri ke atas dan di sebelah atas ke bawah dengan garis terputus-

putus berarti adanya peninjauan kembali pada tahap-tahap sebelumnya 

yang memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan sesuai dengan 

perkembangan dunia pendidikan yang senantiasa terus berkelanjutan 

(sustainable). 

Penelitian ini dilakukan untuk membangun model pembelajaran lompat 

jauh gaya jongkok dengan lingkungan bantaran sungai di jenjang Sekolah 

Dasar kelas IV. Keberhasilan pembelajaran penjasorkes dapat dilihat pada 

output pembelajaran penjasorkes. Oleh karena itu output pembelajaran 

penjasorkes juga diungkap melalui penelitian ini. 
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3.3 Uji Coba Produk 

3.3.1 Desain Uji Coba 

1. Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji coba kelompok kecil dilaksanakan pada siswa kelas V SD Negeri 02 

Jebed dengan jumlah 10 anak.Uji coba dilaksanakan dihalaman sekolah. 

2. Uji Coba Kelompok Besar 

Uji coba kelompok besar dilaksanakan pada siswa kelas IV SD Negeri 

02 Jebed dengan jumlah 18  anak.Uji coba dilaksanakan di bantaran 

sungai. 

3.3.2 Subyek Uji Coba 

Subyek penelitian pengembangan ini yang terlibat dalam uji coba model 

pengembangan adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti. 

2. Dua orang guru pembantu ( guru penjasorkes). 

3. Siswa kelas IV SD Negeri 2 Jebed Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang yang berjumlah  18 anak 

3.4 Cetak Biru Produk 

Cetak biru produk dalam penelitian pengembangan ini meliputi 

pemanasan, kegiatan inti dan penenangan yang dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Rancangan design awal latihan dasar lompat jauh gaya jongkok 

adalah sebagai berikut :  

a. Latihan Lompat Jauh Gaya Jongkok 
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Dilakukan Latihan kekuatan otot tungkai dengan cara; 

1) Naik Turun Pada Bantaran Sungai  

Tumpuan satu kaki bergantian dengan tumpuan dua kaki terhadap 

hasil lompat jauh gaya jongkok terdapat pengaruh. Untuk 

melakukan gerakan tersebut diawali dengan posisi berdiri 

menghadap kebantaran sungai, sedikit menekuk sendi lutut kurang 

lebih 135
o 

kedua lengan berada disamping badan dengan kedua 

sendi siku ditekuk 90
o 

dari awalan. Kemudian dilanjutkan dengan 

menolak dan kedua kaki secara bersamaan melompat ke atas 

bantaran sungai dan kembali mendarat ke tempat semula yang 

dilakukan secepat mungkin sesuai posisi awal dan dilanjutkan 

dengan gerakan selanjutnya secara berulang-ulang 

Gerakan loncat naik turun menggunakan irama metronom. Pada 

waktu hitungan ke satu, loncat ke atas, hitungan turun dilanjutkan, 

hitungan ganjil loncat ke atas dan ketika hitungan genap turun. 

2) Loncat Katak Pada Bantaran Sungai. 

Loncat katak dapat dilakukan dengan mempersiapkan kedua kaki 

bersama-sama,  adapun uraiannya adalah sebagai berikut: 

1. Sikap Awal 

 Sikap awal dapat dilakukan dengan cara berdiri rileks,  

kemudian jongkok dengan dua kaki,  lutut ditekuk dan kedua 

tangan kedepan lutut untuk keseimbangan pada saat meloncat. 
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2. Gerakan 

 Dari sikap awal,  yaitu jongkok kemudian kedua kaki meloncat 

kedepan secara bersama-sama, seperti katak yang sedang 

meloncat. Gerakan meloncat kedepan dilakukan secara 

berulang-ulang sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Pendaratan 

 Dari sikap meloncat kedepan saat pendaratan dilakukan dengan 

kedua kaki secara bersama-sama dengan posisi jongkok,  agar 

pada saat meloncat dan mendarat tidak terjatuh maka perlu 

menggunakan tangan sebagai keseimbangan. 

4. Beban dalam Latihan 

 Beban dalam latihan loncat katak ini yaitu penambahan beban 

secara meningkat sesuai dengan program latihan. 

Pelaksanaannya memperhatikan repetisi,  set dan interval 

diantara set,  irama gerakan loncatan. 

2. Rancangan design awal pelaksanaan teknik dasar lompat jauh gaya 
jongkok adalah sebagai berikut :  
 
a. Tahap pertama Awalan 

Awalan merupakan tahap pertama dalam lompat jauh. Tujuan awalan 

adalah untuk mendapatkan kecepatan maksimal pada saat akan 

melompat dan membawa pelompat pada posisi yang optimal untuk 

tolakan. Awalan yang benar merupakan prasyarat yang harus dipenuhi, 

untuk menghasilkan jarak lompatan yang sejauh-jauhnya. 
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1) Tahap kedua Tumpuan atau tolakan 

Tumpuan merupakan perubahan gerak datar ke gerak tegak atau ke 

atas yang dilakukan secara cepat. Tumpuan dilakukan dengan cara 

yaitu, sebelumnya pelompat sudah mempersiapkan diri untuk 

melakukan tolakan sekuat-kuatnya pada langkah terakhir, sehingga 

seluruh tubuh terangkat ke atas melayang di udara. Tolakan dilakukan 

dengan menolakkan salah satu kaki untuk menumpu tanpa langkah 

melebihi papan tumpu untuk mendapatkan tolakan ke depan atas yang 

besar. Maksud dari take off adalah merubah gerakan lari menjadi suatu 

lompatan, dengan melakukan lompatan tegak lurus, sambil 

mempertahankan kecepatan horisontal semaksimal mungkin. 

Lompatan dilakukan dengan mencondongkan badan ke depan 

membuat sudut lebih kurang  dan sambil mempertahankan kecepatan 

saat badan dalam posisi°45 horisontal.  

2) Tahap ketiga Ayunan 

Sikap dan gerakan badan di udara sangat erat kaitannya dengan 

kecepatan awalan dan kekuatan tolakan. Karena pada waktu lepas dari 

papan tolak, badan si pelompat dipengaruhi oleh suatu kekuatan yang 

disebut “daya penarik bumi”. Daya penarik bumi ini bertitik tangkap 

pada suatu titik yang disebut titik berat badan (T.B./center of gravity). 

Titik berat badan ini letaknya kira-kira pada pinggang si pelompat 

sedikit di bawah pusar agak ke belakang. 
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3) Tahap keempat Mendarat 

Pendaratan merupakan tahap terakhir dari rangkaian gerakan lompat 

jauh. Pendaratan merupakan prestasi yang dicapai dalam lompat jauh. 

Mendarat dengan sikap dan gerakan yang efisien merupakan kunci 

pokok yang harus dipahami oleh pelompat. Mendarat dengan sikap 

badan hampir duduk dan kaki lurus ke depan merupakan pendaratan 

yang efisien. Pada waktu mulai menyentuh pasir, pelompat 

memegaskan lutut dan menggeserkan pinggang ke depan, sehingga 

badan bagian atas menjadi agak tegak dan lengan mengayun ke depan 

3.5 Jenis Data 

Jenis datanya adalah data kualitatif dan data kuantitatif yang berupa: 

1. Data hasil test 

2. Data hasil pengisian angket 

3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah lompat 

jauh yang meliputi awalan, tolakan , jalan diudara dan mendarat.  

3.7 Analisis Data  

Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dengan prosedur dari kegiatan- 

kegiatan berikut: 

1. Data reduction,  dalam bentuk seleksi,  pemfokusan,  dan abstraksi data 

yang ada di rekaman lain. 

2. Data Display,  yaitu sajian rakitan data yang sistematis dalam bentuk 

tabel,  matriks,  gambar/ skema,  atau jaringan kerja. 
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3. Conclusion drawing,  yaitu penyimpulan hasil analisis data 

Adapun penjelasan analisis di atas adalah sebagai berikut : 

1. Membandingkan bagaimana hasil lompat jauh gaya jongkok siswa kelas 

IV sebelum dan sesudah mendapatkan treatment. 

2. Menganalisis keberadaan Uji Coba 

3. Menyimpulkan hasil analisis 

Untuk menjawab permasalahan penelitian, yang dirumuskan  data yang 

terkumpul perlu dianalisis secara kuantitatif. Dengan demikian akan diperoleh 

temuan hasil penelitian yang berupa hasil analisis persentase perubahan  dan 

simpulan hasil penelitian. 

Untuk menghitung persentase perubahan hasil belajar yang diukur 

berdasarkan data nilai jumlah rata-rata kelas dan pengisian angket yang 

digunakan sebagai data pendukung. Dengan rumus : 

Nr = 100x
N
n   

Keterangan :  

Nr : Nilai Rata-rata 

n : Nilai yang di dapat 

N : Total nilai 
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

 
4.1 Tahap Awal (Mengumpulkan Informasi) 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SD Negeri 02 Jebed kecamatan 

Taman kabupaten Pemalang, siswa kelas IV kurang dilakukan pembelajaran 

lompat jauh gaya jongkok yaitu awalan, tumpuan,saat melayang di udara serta 

mendarat untuk siswa 8-9 tahun karena tidak adanya bak lompat yang tersedia 

dan guru yang mengajar di bidang olahraga. Guru olahraga di SD Negeri 02 

Jebed kecamatan Taman kabupaten Pemalang adalah guru kelas. Maka, 

peneliti ingin membuat model pembelajaran lompat jauh gaya jongkok di SD 

Negeri 02 Jebed kecamatan Taman kabupaten Pemalang, sehingga 

pembelajaran lebih menarik dan siswa menyukai olahraga atletik khususnya 

lompat jauh gaya jongkok. 

Lompat jauh termasuk bagian nomor lompat dalam cabang olahraga 

atletik, Adapun cara melakukan lompat jauh gaya jongkok yaitu: (1) awalan 

atau ancang-ancang; (2) tumpuan atau tolakan; (3) melayang di udara; (4) 

mendarat. Perlu dilakukan suatu strategi pembelajaran lompat jauh yang dapat 

membuat siswa mempunyai keberanian, sehingga tidak takut melakukan 

lompatan pada bak pasir dengan pembelajaran yang bervariasi dan 

menyenangkan. 

Namun dari pengembangan ini yang disusun mempunyai kekurangan 

yaitu perlu dikembangkan pada subyek yang lebih luas lagi, sehingga 
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pengembangan yang telah disusun dapat lebih dikembangkan permainan-

permainan yang lebih bervariasi dan menyenangkan. 

Permasalahan pokok yang dicari solusinya adalah belum ditemukannya  

model pengembangan pembelajaran lompat jauh gaya jongkok dalam 

penjasorkes dengan lingkungan bantaran sungai di jenjang Sekolah Dasar 

yang dapat memberikan informasi dengan tepat bagi sekolah, baik dari segi 

isi, cakupan, format maupun waktu penyampaian serta bermanfaat secara 

optimal bagi pembelajaran penjaasorkes di jenjang SD. Berangkat dari 

permasalahan tersebut, maka kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah 

melakukan kajian teori-teori pendukung antara lain teori model–model 

evaluasi dan melakukan identifikasi terhadap hasil-hasil penelitian 

sebelumnya. 

Hasil pengumpulan informasi menunjukkan bahwa kondisi pembelajaran 

lompat jauh gaya jongkok Penjas saat ini baik kondisi sekolah, kemampuan 

siswa, dan sarana prasarana, pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Jebed 

kecamatan Taman kabupaten Pemalang tahun 2010/2011 memerlukan 

perbaikan, pembenahan, dan perhatian khusus terutama pengelolaan 

pembelajaran lompat jauh gaya jongkok yang berkaitan dengan kemampuan 

siswa dan sarana prasarana yang diperlukan. 

berdasarkan uraian diatas, maka di dapat beberapa temuan data informasi 

dilapangan, yakni 

1. Sarana prasarana pada lapangan lompat jauh yang kurang memadai. 

2. Teknik dasar lompat jauh yang belum sepenuhnya dikuasai oleh siswa 
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3. Proses pembelajaran yang tidak dinamis sehingga membuat siswa merasa 

kurang antusias dengan materi lompat jauh. 

4.2 Tahap Rancangan (Design Awal)  

Lompat jauh merupakan salah satu aktivitas pengembangan akan 

kemampuan daya gerak yang dilakukan, dari satu tempat ke tempat lainnya. 

Lompat jauh adalah cabang nomor olahraga atletik (lintasan dan lapangan) 

peristiwa di mana siswa menggabungkan kecepatan, kekuatan, dan 

ketangkasan dalam upaya untuk melompat jauh dari take-off point sejauh 

mungkin. Lompat jauh gaya jongkok adalah salah satu tehnik melompat dalam 

lompat jauh.  

Pengembangan adalah kegiatan yang menghasilkan rancangan atau 

produk yang dipakai untuk memecahkan masalah-masalah aktual. Dalam 

penelitian ini, peneliti membuat produk berupa variasi atau model   

pembelajaran lompat jauh gaya jongkok dalam olahraga atletik yang dimuat 

dalam lingkungan bantaran sungai, sebagai sarana untuk melatih kemampuan 

jarak lompatan pada lompat jauh gaya jongkok. Model pembelajaran ini 

diharapkan dapat membangkitkan semangat siswa sehingga siswa dapat 

melakukan latihan dengan mudah dan menyenangkan. 

1. Rancangan design awal latihan dasar lompat jauh gaya jongkok 
adalah sebagai berikut :  
 
a. Latihan Lompat Jauh Gaya Jongkok 

Dilakukan Latihan kekuatan otot tungkai dengan cara; 

1) Naik Turun Pada Bantaran Sungai  
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Tumpuan satu kaki bergantian dengan tumpuan dua kaki terhadap 

hasil lompat jauh gaya jongkok terdapat pengaruh. Untuk 

melakukan gerakan tersebut diawali dengan posisi berdiri 

menghadap kebantaran sungai, sedikit menekuk sendi lutut kurang 

lebih 135
o 

kedua lengan berada disamping badan dengan kedua 

sendi siku ditekuk 90
o 

dari awalan. Kemudian dilanjutkan dengan 

menolak dan kedua kaki secara bersamaan melompat ke atas 

bantaran sungai dan kembali mendarat ke tempat semula yang 

dilakukan secepat mungkin sesuai posisi awal dan dilanjutkan 

dengan gerakan selanjutnya secara berulang-ulang 

 

 
Gambar 4.1 

Lompat naik Turun pada bantaran sungai 
  

Gerakan loncat naik turun menggunakan irama metronom. Pada 

waktu hitungan ke satu, loncat ke atas, hitungan turun dilanjutkan, 

hitungan ganjil loncat ke atas dan ketika hitungan genap turun. 

2) Loncat Katak Pada Bantaran Sungai. 

Loncat katak dapat dilakukan dengan mempersiapkan kedua kaki 

bersama-sama,  adapun uraiannya adalah sebagai berikut: 
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1. Sikap Awal 

 Sikap awal dapat dilakukan dengan cara berdiri rileks,  

kemudian jongkok dengan dua kaki,  lutut ditekuk dan kedua 

tangan kedepan lutut untuk keseimbangan pada saat meloncat. 

2. Gerakan 

 Dari sikap awal,  yaitu jongkok kemudian kedua kaki meloncat 

kedepan secara bersama-sama, seperti katak yang sedang 

meloncat. Gerakan meloncat kedepan dilakukan secara 

berulang-ulang sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Pendaratan 

 Dari sikap meloncat kedepan saat pendaratan dilakukan dengan 

kedua kaki secara bersama-sama dengan posisi jongkok,  agar 

pada saat meloncat dan mendarat tidak terjatuh maka perlu 

menggunakan tangan sebagai keseimbangan. 

4. Beban dalam Latihan 

 Beban dalam latihan loncat katak ini yaitu penambahan beban 

secara meningkat sesuai dengan program latihan. 

Pelaksanaannya memperhatikan repetisi,  set dan interval 

diantara set,  irama gerakan loncatan. 

 
Gambar 4.2  

Loncat Katak 
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2. Rancangan design awal pelaksanaan teknik dasar lompat jauh gaya 
jongkok adalah sebagai berikut :  
 
a. Tahap pertama Awalan 

Awalan merupakan tahap pertama dalam lompat jauh. Tujuan awalan 

adalah untuk mendapatkan kecepatan maksimal pada saat akan 

melompat dan membawa pelompat pada posisi yang optimal untuk 

tolakan. Awalan yang benar merupakan prasyarat yang harus dipenuhi, 

untuk menghasilkan jarak lompatan yang sejauh-jauhnya. 

b. Tahap kedua Tumpuan atau tolakan 

Tumpuan merupakan perubahan gerak datar ke gerak tegak atau ke 

atas yang dilakukan secara cepat. Tumpuan dilakukan dengan cara 

yaitu, sebelumnya pelompat sudah mempersiapkan diri untuk 

melakukan tolakan sekuat-kuatnya pada langkah terakhir, sehingga 

seluruh tubuh terangkat ke atas melayang di udara. Tolakan dilakukan 

dengan menolakkan salah satu kaki untuk menumpu tanpa langkah 

melebihi papan tumpu untuk mendapatkan tolakan ke depan atas yang 

besar. Maksud dari take off adalah merubah gerakan lari menjadi suatu 

lompatan, dengan melakukan lompatan tegak lurus, sambil 

mempertahankan kecepatan horisontal semaksimal mungkin. 

Lompatan dilakukan dengan mencondongkan badan ke depan 

membuat sudut lebih kurang  dan sambil mempertahankan kecepatan 

saat badan dalam posisi 45° horisontal.  
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c. Tahap ketiga Ayunan 

Sikap dan gerakan badan di udara sangat erat kaitannya dengan 

kecepatan awalan dan kekuatan tolakan. Karena pada waktu lepas dari 

papan tolak, badan si pelompat dipengaruhi oleh suatu kekuatan yang 

disebut “daya penarik bumi”. Daya penarik bumi ini bertitik tangkap 

pada suatu titik yang disebut titik berat badan (T.B./center of gravity). 

Titik berat badan ini letaknya kira-kira pada pinggang si pelompat 

sedikit di bawah pusar agak ke belakang. 

d. Tahap keempat Mendarat 

Pendaratan merupakan tahap terakhir dari rangkaian gerakan lompat 

jauh. Pendaratan merupakan prestasi yang dicapai dalam lompat jauh. 

Mendarat dengan sikap dan gerakan yang efisien merupakan kunci 

pokok yang harus dipahami oleh pelompat. Mendarat dengan sikap 

badan hampir duduk dan kaki lurus ke depan merupakan pendaratan 

yang efisien. Pada waktu mulai menyentuh pasir, pelompat 

memegaskan lutut dan menggeserkan pinggang ke depan, sehingga 

badan bagian atas menjadi agak tegak dan lengan mengayun ke depan. 

4.3 Evaluasi Rancangan Pembelajaran  

Setelah model evaluasi beserta instrument dan perangkatnya disusun, aktivitas 

berikutnya dilanjutkan dengan evaluasi kepada para ahli (expert judgement). 

Ahli yang dilibatkan dalam evaluasi pembelajaran meliputi:  

a. Ahli dalam bidang evaluasi;  

b. Dua orang guru Pendidikan Jasmani; 



39 
 

 

c. Satu orang bagian dokumentasi;  

d. Pengguna model evaluasi yang dalam hal ini diwakili siswa kelas IV SD 

Negeri 02 Jebed kecamatan Taman kabupaten Pemalang tahun 2010/2011 

ditetapkan dijadikan subjek penelitian. 

Proses validasi  pakar atau ahli menggunakan model pengamatan untuk model 

evaluasi dan dalam bentuk penilaian untuk instrumen pengumpul data Teknik 

ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh model evaluasi yang valid dan 

reliabel dengan melibatkan pakar dalam bidang pendidikan jasmani, praktisi 

maupun akademisi.  

4.4 Uji Coba I (Skala Kecil) 

Rancangan (design awal ) disusun dan divalidasi oleh ahli kemudian diujikan 

kepada siswa kelas IV. Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam tahap 

uji coba I Skala kecil adalah siswa kelas IV SD Negeri 02 Jebed Kecamatan 

Taman Kabupaten Pemalang, yang melibatkan, dan 10 siswa kelas IV SD 

yang bersangkutan. Pada uji coba I Lompat jauh dilakukan pada bantaran 

sungai, uji coba ini bertujuan untuk kecepatan, kekuatan, dan ketangkasan 

dalam upaya untuk melompat jauh dari take-off point sejauh mungkin. Data 

yang diperoleh dari ujicoba I skala kecil didapat hasil sebagai berikut :  

4.4.1 Data Hasil Pengamatan Siswa  

Untuk menyajikan hasil pengembangan uji coba I dengan menggunakan 

siswa kelas IV SD Negeri 02 Jebed Kecamatan Taman Kabupaten 

Pemalang dengan jumlah 10 siswa,  yang dilakukan pada tanggal 31 

Mei 2011 oleh penulis,  maka diperoleh data uji coba I sebagai berikut : 



40 
 

 

Tabel 4.1 
Hasil Pengamatan Siswa Melakukan Lompat Jauh 

Indikator Penilaian No Nama Siswa Awalan Tolakan Ayunan Mendarat Jumlah 

1 Aldi Kriswanto 3 3 3 3 12 
2 Hilal Rafsanjani 3 2 3 3 11 
3 Karmila 3 2 2 3 10 
4 Kisnandar 3 3 2 3 11 
5 Nuresti Wiyaningrum 2 2 2 2 8 
6 Risky Catur Riyanto 3 3 3 3 12 
7 Tri Handoyo 3 3 2 3 11 
8 Tri Mei Susanti 2 2 2 2 8 
9 Wahyuni 2 2 2 3 9 
10 Widiyaningsih 3 2 2 2 9 
 Jumlah Total 27 24 23 27 101 
 Persentase (%)     63.12%

 
4.4.2 Analisis Hasil Uji Coba I Skala Kecil 

Berdasarkan Tabel 4.1 hasil penilaian siswa lompat jauh gaya jongkok  

di atas menunjukkan bahwa hasil pengembangan uji coba I pada Skala 

Kecil siswa kelas IV SD Negeri 02 Jebed Kecamatan Taman  

Kabupaten Pemalang tahun ajaran 2010/2011 yang berjumlah 10 siswa 

menghasilkan capaian sebagai berikut : 

Presentase skor (%)  = n  x  100 
                                                N  
 
 =  101 x  100 
  160  
 
 = 0.63125 x 100 
 
 = 63.125 % 
   

Jadi deskriptif prosentasenya (%) kelayakan adalah 63.125% 

Keterangan : 

n =  Skor hasil Penilaian yang didapat 
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N =  Jumlah Tertinggi  

Berdasarkan hasil analisa data uji coba I pada Skala Kecil di atas 

menunjukkan bahwa hasil pengembangan siswa kelas IV SD Negeri 02 

Jebed Kecamatan Taman  Kabupaten Pemalang tahun ajaran  

2010/2011 mencapai rata-rata kelayakan penilaian sebesar 63.125% 

dalam kategori cukup dengan makna dapat digunakan tetapi masih 

terdapat revisi 

4.5 Revisi Design Awal 

1. Alasan Revisi 

Dari uji coba I Skala Kecil tampak bahwa siswa belum melakukan gerakan 

lompat jauh gaya jongkok dengan benar, kekuatan kaki dan tungkai belum 

kuat, hal ini  mempengaruhi hasil lompatan.  

Latihan loncat naik turun bantaran sungai lebih berpengaruh daripada 

latihan loncat katak. Artiya untuk meningkatkan kemampuan lompat jauh 

dapat melakukan latihan loncat naik turun bantaran sungai, di banding 

loncat katak. 

2. Saran Revisi 

Untuk Latihan lompat Jauh gaya jongkok ditambahkan dengan latihan 

permainan dan perlombaan, dengan cara: 

a. Tahap Awalan  

- Lari Bendera 

- Bintang Beralih 
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b.  Tahap Tumpuan : 

-  Siapa Terbanyak 

c.  Tahap Melayang di Udara: 

- Meraih Sesuatu di Udara 

d.  Mendarat di lahan bantaran sungai 

- Lompat Bangku Kecil 

4.6 Uji Coba II (Skala Besar) 

Berdasarkan alasan dan saran revisi serta hasil uji coba I skala kecil. Langkah 

berikutnya adalah uji coba II skala besar. Uji coba II skala besar ini bertujuan 

mengetahui keefektifan perubahan yang telah dilakukan pada uji coba I skala 

kecil, apakah dengan penerapan latihan loncat turun naik bantaran sungai dan 

loncat katak memberi pengaruh pada hasil lompat jauh gaya jongkok. Adapun 

yang menjadi subjek penelitian dalam tahap uji coba II Skala Besar adalah 

siswa kelas IV SD Negeri 02 Jebed kecamatan Taman kabupaten Pemalang, 

yang melibatkan, dan 18 siswa kelas IV SD yang bersangkutan. 

4.6.1 Data Hasil Pengamatan Siswa  

Untuk menyajikan hasil pengembangan uji coba II Skala Besar dengan 

menggunakan siswa kelas IV SD Negeri 02 Jebed Kecamatan Taman 

Kabupaten Pemalang dengan jumlah 18 siswa, yang dilakukan pada 

tanggal 14 Juni 2011 oleh penulis,  maka diperoleh data uji coba II 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 
Hasil Pengamatan Siswa Melakukan Lompat Jauh  

Indikator Penilaian No Nama Siswa Awalan Tolakan Ayunan Mendarat Jumlah 

1 Aldi Kriswanto 3 3 3 3 12 
2 Hilal Rafsanjani 4 3 3 4 14 
3 Karmila 3 3 2 3 11 
4 Kisnandar 4 3 4 4 15 

5 Nuresti 
Wiyaningrum 4 3 3 4 14 

6 Risky Catur Riyanto 4 3 4 4 15 
7 Tri Handoyo 3 3 3 3 12 
8 Tri Mei Susanti 3 2 2 2 9 
9 Wahyuni 4 4 3 3 14 
10 Nurokhim 4 3 3 3 13 
11 Sinok Rukini 3 3 3 2 11 
12 Rizal Alfa Rizky 4 3 4 3 14 
13 Suhadi 3 3 3 3 12 
14 Sugiarto 4 3 3 4 14 
15 Wijoyo Saputro 4 4 4 4 16 
16 Zakaria Alkusnan 4 3 4 4 15 
17 M Nur Fadli Dwi Y 4 3 2 3 12 
18 Siti Kriswanti 3 3 2 2 10 
 Jumlah Total 65 55 55 58 233 
 Persentase (%)     80.9% 

 
4.6.2 Analisis Hasil Uji Coba II Skala Besar 

Berdasarkan Tabel 4.2 hasil penilaian siswa lompat jauh gaya jongkok  

di atas menunjukkan bahwa hasil pengembangan uji coba II pada Skala 

Besar siswa kelas IV SD Negeri 02 Jebed Kecamatan Taman  

Kabupaten Pemalang tahun ajaran 2010/2011 yang berjumlah 18 siswa 

menghasilkan capaian sebagai berikut : 

Presentase skor (%)  = n  x  100 
                                                N  
 
 =  233 x  100 
  288  
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 = 0.8092778 x 100 
 
 = 80.90 % 
   

Jadi deskriptif prosentasenya (%) kelayakan adalah 80.90 % 

Keterangan : 

n =  Skor hasil Penilaian yang didapat 

N =  Jumlah Tertinggi  

Berdasarkan hasil analisa data uji coba I pada Skala Kecil di atas 

menunjukkan bahwa hasil pengembangan siswa kelas IV SD Negeri 02 

Jebed Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tahun ajaran  2010/2011 

mencapai rata-rata kelayakan penilaian sebesar 80.90% dalam kategori 

sangat baik dengan makna dapat layak digunakan. 

4.6.3 Rekapitulasi Data Angket sebagai Data Pendukung  

Data kemampuan anak memahami lompat jauh gaya jongkok didapat 

dari angket yang dibagikan kepada siswa kelas IV SD Negeri 02 Jebed 

Kecamatan Taman  Kabupaten Pemalang tahun ajaran  2010/2011, 

berikut rekapitulasi data angket yang didapat: 

Tabel 4.3 
Rekapitulasi Data Angket 

NILAI NO NAMA SISWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML PROSE
NTASE

1 Aldi Kriswanto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
2 Hilal Rafsanjani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
3 Karmila 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
4 Kisnandar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 

5 Nuresti 
Wiyaningrum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 

6 Risky Catur Riyanto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
7 Tri Handoyo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
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8 Tri Mei Susanti 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 9 90% 
9 Wahyuni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
10 Nurokhim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
11 Sinok Rukini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
12 Rizal Alfa Rizky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
13 Suhadi 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 9 90% 
14 Sugiarto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
15 Wijoyo Saputro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
16 Zakaria Alkusnan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
17 M Nur Fadli Dwi Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
18 Siti Kriswanti 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 9 90% 

 
Dari uraian rekapitulasi pengisian angket siswa diatas dengan rata-rata 

prosentase 90%-100%, dengan demikian minat siswa dalam 

pelaksanaan uji coba II sangat signifikan. 

Dari penyajian data yang terlampir diatas,  penulis melakukan uji coba 

dengan menambah jumlah siswa untuk mengetahui hasil rata-rata tarap 

serap dan minat yang bisa dilihat dari pengembangan model 

pembelajaran yang dilakukan melalui pendekatan lingkungan bantaran 

sungai sebagai sarana penunjang pembelajaran atletik lompat jauh gaya 

jongkok. 

4.7 Prototipe Produk  

Pengembangan Model Pembelajaran Lompat Jauh Gaya Jongkok Dalam 

Penjasorkes Dengan Lingkungan Bantaran Sungai, Rancangan model ini 

divalidasi oleh ahli penjas dan ahli media, yang kemudian memberi masukan 

untuk penyusunan rancangan pembelajaran. Pendidikan jasmani diberikan 

dalam bentuk olahraga modifikasi. Sehingga lompat jauhpun juga dalam 

bentuk modifikasi. Beberapa bentuk gerak modifikasi dalam lompat jauh ini 

erat hubungannya dengan lompat jauh gaya jongkok. 
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Pembelajaran lompat jauh gaya jongkok dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran lompat jauh gaya jongkok dengan memodifikasi sarana dan 

prasarananya terutama alat yang dipergunakan dengan memanfaatkan bantaran 

sungai, untuk dimanfaatkan sebagai latihan lompat jauh penguat otot dan 

tungkai. Pengembangan model pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

dengan memanfaatkan bantaran sungai untuk meningkatkan kualitas lompat 

jauh gaya jongkok 

Tersusun Pengembangan Model Pembelajaran Lompat Jauh Gaya 

Jongkok Dalam Penjasorkes Dengan Lingkungan Bantaran Sungai, yaitu : 

1. Latihan Dasar Lompat Jauh Gaya Jongkok   

a. Latihan Naik Turun Pada Bantaran Sungai  

Latihan Naik Turun Pada Bantaran Sungai digunakan untuk kekuatan 

otot tungkai dengan cara; 

Tumpuan satu kaki bergantian dengan tumpuan dua kaki terhadap hasil 

lompat jauh gaya jongkok terdapat pengaruh. Untuk melakukan gerakan 

tersebut diawali dengan posisi berdiri menghadap kebantaran sungai, 

sedikit menekuk sendi lutut kurang lebih 135
o 

kedua lengan berada 

disamping badan dengan kedua sendi siku ditekuk 90
o 

dari awalan. 

Kemudian dilanjutkan dengan menolak dan kedua kaki secara 

bersamaan melompat ke atas bantaran sungai dan kembali mendarat ke 

tempat semula yang dilakukan secepat mungkin sesuai posisi awal dan 

dilanjutkan dengan gerakan selanjutnya secara berulang-ulang. 
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Gambar 4.3 

Lompat naik Turun pada bantaran sungai  
 

Gerakan loncat naik turun menggunakan irama metronom. Pada waktu 

hitungan ke satu, loncat ke atas, hitungan turun dilanjutkan, hitungan 

ganjil loncat ke atas dan ketika hitungan genap turun. 

b. Latihan Awalan Lompat Jauh Gaya Jongkok   

- Lari bendera 

Siswa-siswi di bariskan, lalu di bagi menjadi tiga tim masing-

masing tim terdiri dari 5 siswa, pelari pertama lari ke seberang 

bantaran sungai untuk mengambil bendera yang ada di dalam botol 

dan membawanya kembali ke garis start dan memasukkan ke dalam 

botol, tim yang tercepat menghabiskan bendera dalam botol adalah 

pemenangnya. Permainan ini melatih otot anak untuk berlari 

sebagai awalan dalam lompat jauh. 

- Bintang Beralih 

Permainan ini membentuk sebuah lingkaran tiap anak 

membentangkan tangan untuk memberi jarak kira-kira dua lengan. 

Siapkan dua siswa untuk menjadi pengejar dan dikejar, jika yang 

dikejar berdiri di depan seorang anak dari lingkaran, anak itu 

menggantikannya menjadi yang dikejar. Aktivitas pengejar adalah 
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menyentuh yang dikejar, setelah yang dikejar tersentuh maka 

pengejar menjadi yang dikejar dan begitu sebaliknya. 

c. Latihan Tumpuan Lompat Jauh Gaya Jongkok   

- Siapa Terbanyak 

Permainan ini dilakukan oleh 6-8 orang siswa membentuk 

lingkaran, lingkaran dibuat dua, satu untuk bola di tengah dan satu 

untuk pos siswa. Dengan aba-aba guru, siswa secepatnya untuk 

berlari ke tengah lingkaran bola untuk mengumpulkan bola dengan 

cara lompat, Siswa hanya diperbolehkan mengambil satu bola 

dengan satu kaki dan kembali ke posnya untuk menaruh bola. 

Pengumpul bola terbanyak adalah pemenangnya. 

d.  Latihan Melayang di Udara Lompat Jauh Gaya Jongkok   

- Meraih Sesuatu di Udara 

Latihan  ini untuk melatih anak berani melompat atau meraih 

sesuatu di udara dibutuhkan keberanian untuk melompat namun 

siswa harus merasa dalam keadaaan aman atau guru mengawasi dan 

memberi matras di bawah lompatan. Pelaksanaan latihan lompat 

jauh dengan meraih sasaran di atas yaitu agar siswa melakukan 

teknik lompatan dengan benar dan jauhnya lompatan bisa lebih jauh 

lagi, diupayakan agar siswa dapat meraih sasaran di atas yaitu bola 

yang digantung dengan tali yang dipasang di atas bak pasir dengan 

jarak secara bertahap yaitu dari balok tumpuan sekitar 2 meter, 2,5 

meter, dan terakhir 3 meter dan dengan ketinggian bola ± 2,5 meter 
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di atas bak pasir. Model latihan ini seperti model modifikasi oleh. 

Model latihan sebagai berikut: 

 
Gambar 4.4 

Latihan lompat jauh dengan meraih sasaran di atas 
 

e.  Latihan Mendarat Lompat Jauh Gaya Jongkok   

-  Lompat Bangku Kecil 

Latihan ini untuk melatih otot tungkai dan paha, serta keberanian. 

Siswa dalam melompat Siswa di bariskan berbanjar ke 

belakang,kemudian bergantian melakukan lompatan pada bangku 

kecil dengan dua tumpuan kaki dengan membawa bola dan berakhir 

memasukkan bola dalam keranjang Begitu seterusnya hingga siswa 

terakhir. 

2. Pelaksanaan teknik dasar lompat jauh gaya jongkok adalah sebagai 
berikut :  
 
a. Tahap pertama Awalan 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan awalan adalah : 

a. Jarak awalan tergantung dari kemampuan masing-masing siswa 

bagi pelompat dalam jarak pendek sudah mampu mencapai 

kecepatan maksimal (full speed) maka jarak awalan cukup dekat / 

pendek saja (sekitar 30-35 meter atau kurang dari ini). Sedangkan 



50 
 

 

bagi siswa lain yang jarak relatif jauh baru mencapai kecepatan 

maksimal, maka jarak awalan harus lebih jauh lagi (sekitar 30-45 

meter atau lebih jauh dari itu). Bagi pemula sudah barang tentu 

jarak awalan lebih pendek dari ancar-ancar tersebut. 

b. Posisi saat berdiri pada titik awalan kaki dapat sejajar atau salah 

satu kaki ke depan. Hal ini tergantung dari kebiasaan masing-

masing siswa. 

c. Cara pengambilan awalan mulai pelan, kemudian cepat (sprint). 

Kecepatan ini harus dipertahankan sampai menjelang bertumpu / 

menolak. Setelah mencapai kecepatan maksimal, maka kira-kira 3-

4 langkah terakhir bertumpu (take off) gerakan lari dilepas begitu 

saja tanpa mengurangi kecepatan yang telah dicapai sebelumnya. 

Pada 3-4 langkah terakhir ini perhatian dan tenaga yang dicurahkan 

untuk melakukan tumpuan pada papan / balok tumpu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.5 
Awalan Lompat Jauh 

 
b. Tahap kedua Tumpuan atau tolakan 

Tolakan adalah perpindahan dari kecepatan horizontal ke kecepatan 

vertical yang dilakukan dengan cepat dan kuat untuk mengangkat 
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tubuh ke atas melayang di udara. Dalam melompat jauh, siswa 

melakukan tolakan terkuat dengan kaki, dibantu dengan ayunan kaki 

dan ayunan kedua tangan ke depan ke arah atas. 

Jika si pelompat dapat menggabungkan kecepatan awal dengan 

kekuatan tolakan kaki, ia akan membawa seluruh tubuh ke atas ke 

arah  depan melayang di udara. Jadi si pelompat dapat membawa titik 

berat badan ke atas, melayang di udara ke arah depan dengan waktu 

lama. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan pada saat melakukan tolakan diantaranya : 

a) Tolakan dilakukan dengan kaki yang kuat. Bagian telapak kaki 

yang kuat untuk bertumpu adalah cenderung pada bagian tumit 

terlebih dahulu dan berakhir pada bagian ujung kaki. 

b) Sesaat akan bertumpu sikap badan agak condong ke belakang 

c) Bertumpu sebaiknya tepat pada papan tumpuan 

d) Saat bertumpu, kedua lengan ikut diayunkan ke depan atas. 

e) Pada kaki ayun diangkat ke depan setinggi pinggul dalam posisi 

lutut ditekuk.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.6 
Tolakan/Tumpuan Lompat Jauh 
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c. Tahap ketiga Ayunan 

Teknik badan saat di udara setelah kaki kiri bertumpu. Maka kaki 

kanan diayun dengan cepat ke arah depan. Pada saat mencapai titik 

tertinggi sikap badan, kaki seperti duduk atau jongkok. Setelah 

bergerak turun kedua kaki dijulurkan ke depan, badan cenderung ke 

depan dan perhatian tertuju pada pendaratan. 

Cara melakukannya sebagai berikut : 

a. Bersamaan melakukan tolakan, kaki diayun ke depan ke arah atas. 

b. Saat badan melayang di udara, kaki diturunkan. Bersamaan dengan 

itu, pinggul didorong ke depan, kapala ditengadahkan, dada 

dibusungkan dan kedua tangan ke atas arah belakang. 

c. Saat akan mendarat, kedua kaki diayunkan ke depan, badan 

dibungkukkan dan kepala ditundukkan siap untuk mendarat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.7 
Ayunan Lompat Jauh 

 
d. Tahap keempat Mendarat 

Pendaratan merupakan tahap akhir dari rangkaian gerakan lompat jauh. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 
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a. Harus dilakukan dengan sadar agar gerakan yang tidak perlu dapat 

dihindari 

b. Untuk menghindari rasa sakit atau cedera pendaratan sebaiknya 

dilakukan dengan kedua belah kaki sejajar dan tumit terlebih 

dahulu mendarat di pasir dengan posisi mengepit 

c. Sebelum tumit menyentuh pasir, kedua kaki harus benar-benar 

diluruskan/dijulurkan ke depan. Usahakan agar jarak antara     

kedua kaki jangan terlalu berjauhan, karena semakin lebar jarak 

antara kedua kaki berarti akan semakin mengurangi jauhnya 

lompatan 

d. Untuk menghindari agar tidak jauh duduk pada pantat, maka 

setelah tumit berpijak di pasir, kedua lutut segera ditekuk dan 

badan dibiarkan condong terus jauh ke depan 

e. Setelah melakukan pendaratan jangan keluar atau kembali ke 

tempat awalan melewati/menginjak daerah pendaratan dengan 

papan tumpuan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.8 
Gerakan Mendarat 
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3. Lintasan Lompat Jauh Gaya Jongkok 

Lintasan lompat jauh gaya jongkok dilakukan di areal lingkungan bantaran 

sungai, berikut uraian tentang denah dan ukuran lintasan lompat jauh gaya 

jongkok: 

a. Lintasan awalan lompat jauh lebar minimum 1,22 m dan panjang 45 m 

b. Panjang papan tolakan 1,22 m, lebar 20 cm dan tebal 10 cm 

c. Pada sisi dekat dengan tempat mendarat harus diletakkan papan 

plastisin untuk mencatat bekas kaki pelompat bila ia berbuat salah tolak 

sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi depan bak pasir pendaratan 

d. Lebar tempat pendaratan minimum 2,75 m jarak antara garis tolakan 

sampai akhir tempat lompatan minimal 10 m 

e. Permukaan di dalam tempat pendaratan harus sama tinggi / darat 

dengan sisi atas papan tolakan. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.9 
Lintasan Bak Lompat Jauh 

 
4. Aturan Permainan Lompat Jauh Gaya Jongkok 

Peserta diberi waktu (1 giliran) lompat hanya 1,5 menit. Lompatan yang 

sama (tie) ditentukan dengan melihat hasil lompatan terbaik kedua, bila 
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masih sama (tie) dilihat lompatan terbaik ketiga, bila masih sama (tie) 

dilihat lompatan terbaik keempat dan seterusnya, sampai diketahui 

pemenangnya. 

1. Juaranya adalah yang dalam 6 kali melompat mencapai hasil terbaik. 

2. Jika ada 2 hasil terbaik yang sama,maka dicarilah hasil di bawah terbaik 

(hasil kedua). 

3. Jika masih sama, dicarilah hasil ketiga, keempat, kelima, dan keenam. 

4. Jika keenam hasil itu sama, maka penyelesaiannya: 

a) Kalau keduanya nomor 1, keduanya harus diadu lomba lagi sampai 

ada yang menang. 

b) Kalau keduanya nomor 2, mereka menjadi nomor 2 semua. 

c) Kalau keduanya nomor 3, nomor 3 ada 2 orang 

Pelompat dianggap gagal apabila: 

1. Menginjak tanah di belakang balok lompat dan kelanjutannya. 

2. Menyentuh tanah di samping bak lompat. 

3. Setelah melompat, kembali lewat bak lompat kearah lawan. 

4. Dipanggil sudah 2 menit belum melompat. 

5. Pelompat yang gagal 3 kali, dicoret dari daftar perlombaan. 

 

4.8 Pembahasan 

Dalam dunia olahraga, terdapat berbagai macam cabang olahraga, antara 

lain adalah atletik, permainan, senam dan beladiri. Dari keempat cabang olahraga 

tersebut, atletik mempunyai peranan penting, karena gerakan-gerakannya 
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merupakan gerakan dasar bagi cabang olahraga lainnya. Atletik menurut Aip 

Syarifuddin (1992 : 2) berasal dari bahasa yunani, yaitu Athlon yang artinya 

pertandingan,  perlombaan,  pergulatan atau perjuangan,  sedangkan orang yang 

melakukannya dinamakan Athleta (Atlet). Dengan demikian dapatlah 

dikemukakan,  bahwa atletik adalah salah satu cabang yang dipertandingkan atau 

diperlombakan yang meliputi atas olahraga jalan,  lari,  lompat dan lempar. 

Dalam cabang olahraga atletik ada empat nomor lompat,  yaitu nomor 

lompat jauh,  lompat jangkit,  lompat tinggi,  dan lompat tinggi galah. Lompat 

jauh merupakan salah satu nomor atletik yang wajib diajarkan pada siswa SD. 

Lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan yang merupakan rangkaian 

urutan gerakan yang dilakukan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya yang 

merupakan hasil dari kecepatan horizontal yang dibuat sewaktu awalan,  dengan 

daya vertikal yang dihasilkan oleh daya ledak. Menurut Aip Syaifuddin (1992:90) 

lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat mengangkat kaki ke atas ke 

depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara 

(melayang di udara) yang dilakukan dengan cepat dengan jalan melakukan 

tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Menurut Yusuf 

Adi Sasmita (1992:65) berpendapat bahwa keempat unsur gerakan yaitu awalan,  

tolakan,  melayang dan mendarat,  merupakan suatu kesatuan yaitu urutan gerakan 

lompatan yang tidak terputus. 

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

adalah sebagai berikut: 
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1. Latihan Naik Turun Pada Bantaran Sungai  

Latihan Naik Turun Pada Bantaran Sungai digunakan untuk kekuatan 

otot tungkai dengan cara, tumpuan satu kaki bergantian dengan 

tumpuan dua kaki terhadap hasil lompat jauh gaya jongkok terdapat 

pengaruh. Untuk melakukan gerakan tersebut diawali dengan posisi 

berdiri menghadap kebantaran sungai, sedikit menekuk sendi lutut 

kurang lebih 135
o 

kedua lengan berada disamping badan dengan kedua 

sendi siku ditekuk 90
o 

dari awalan. Kemudian dilanjutkan dengan 

menolak dan kedua kaki secara bersamaan melompat ke atas bantaran 

sungai dan kembali mendarat ke tempat semula yang dilakukan secepat 

mungkin sesuai posisi awal dan dilanjutkan dengan gerakan selanjutnya 

secara berulang-ulang. 

   

 
Gambar 4.10 

Gerakan Latihan Lompat Naik Turun Pada Bantaran Sungai  
 

Gerakan loncat naik turun menggunakan irama metronom. Pada waktu 

hitungan ke satu, loncat ke atas, hitungan turun dilanjutkan, hitungan 

ganjil loncat ke atas dan ketika hitungan genap turun. 
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2. Latihan Awalan Lompat Jauh Gaya Jongkok   

- Lari bendera 

Siswa-siswi di bariskan, lalu di bagi menjadi tiga tim masing-

masing tim terdiri dari 5 siswa, pelari pertama lari ke seberang 

bantaran sungai untuk mengambil bendera yang ada di dalam botol 

dan membawanya kembali ke garis start dan memasukkan ke dalam 

botol, tim yang tercepat menghabiskan bendera dalam botol adalah 

pemenangnya. Permainan ini melatih otot anak untuk berlari 

sebagai awalan dalam lompat jauh. 

- Bintang Beralih 

Permainan ini membentuk sebuah lingkaran tiap anak 

membentangkan tangan untuk memberi jarak kira-kira dua lengan. 

Siapkan dua siswa untuk menjadi pengejar dan dikejar, jika yang 

dikejar berdiri di depan seorang anak dari lingkaran, anak itu 

menggantikannya menjadi yang dikejar. Aktivitas pengejar adalah 

menyentuh yang dikejar, setelah yang dikejar tersentuh maka 

pengejar menjadi yang dikejar dan begitu sebaliknya. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 
Gerakan Permainan Lari Bendera dan Bintang Beralih 
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d. Latihan Tumpuan Lompat Jauh Gaya Jongkok   

- Siapa Terbanyak 

Permainan ini dilakukan oleh 6-8 orang siswa membentuk 

lingkaran, lingkaran dibuat dua, satu untuk bola di tengah dan satu 

untuk pos siswa. Dengan aba-aba guru, siswa secepatnya untuk 

berlari ke tengah lingkaran bola untuk mengumpulkan bola dengan 

cara lompat, Siswa hanya diperbolehkan mengambil satu bola 

dengan satu kaki dan kembali ke posnya untuk menaruh bola. 

Pengumpul bola terbanyak adalah pemenangnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 
Gerakan Permainan Siapa Terbanyak 

 

d.  Latihan Melayang di Udara Lompat Jauh Gaya Jongkok   

- Meraih Sesuatu di Udara 

Latihan  ini untuk melatih anak berani melompat atau meraih 

sesuatu di udara dibutuhkan keberanian untuk melompat namun 

siswa harus merasa dalam keadaaan aman atau guru mengawasi dan 

memberi matras di bawah lompatan. Pelaksanaan latihan lompat 

jauh dengan meraih sasaran di atas yaitu agar siswa melakukan 
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teknik lompatan dengan benar dan jauhnya lompatan bisa lebih jauh 

lagi, diupayakan agar siswa dapat meraih sasaran di atas yaitu bola 

yang digantung dengan tali yang dipasang di atas bak pasir dengan 

jarak secara bertahap yaitu dari balok tumpuan sekitar 2 meter, 2,5 

meter, dan terakhir 3 meter dan dengan ketinggian bola ± 2,5 meter 

di atas bak pasir. Model latihan ini seperti model modifikasi oleh. 

Model latihan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e.  Latihan Mendarat Lompat Jauh Gaya Jongkok   

-  Lompat Bangku Kecil 

Latihan ini untuk melatih otot tungkai dan paha, serta keberanian. 

Siswa dalam melompat Siswa di bariskan berbanjar ke 

belakang,kemudian bergantian melakukan lompatan pada bangku 

kecil dengan dua tumpuan kaki dengan membawa bola dan berakhir 

memasukkan bola dalam keranjang Begitu seterusnya hingga siswa 

terakhir. 

 

 

  
Gambar 4.13 

Latihan Lompat Jauh Dengan Meraih Sasaran Di Atas 
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4.9 Kelebihan Dan Kelemahan Dalam Model Pengembagan Pembelajaran 

Lompat Jauh Gaya Jongkok 

Dalam setiap pembelajaran semestinya memiliki kelebihan dan 

kekurangan,demikian halnya dalam model pengembangan pembelajaran lompat 

jauh gaya jongkok dengan pendekatan lingkungan bantaran sungai adalah sebagai 

berikut: 

1.Kelebihan: 

a. Dapat meningkatkan motivasi pada siswa agar dapat lebih berprestasi 

b. Menambah wawasan pada siswa bahwa pembelajaran tidak hanya di 

lakukan di lingkungan sekolah sajamelainkan dapat di lakukan pada 

lingkungan sekitar sekolah. 

c. Melalui model pembelajaran ini siswa lebih aktif bergerak dan 

menyenangkan 

d. Model pembelajaran ini cocok bila di lakukan pada saat musim kemarau 

 

2.Kelemahan: 

a. Model pembelajaran ini tadak cocok bila di lakukan pada kondisi tanah 

basah saat terjadi di musim penghujan. 

b. Membutuhkan pengawasan yang ekstra, karena pembelajaran ini di 

laksanakan di lingkungan sekitar sungai. 

 

Jadi dengan model pembelajaran lompat jauh gaya jongkok ini, dapat di 

uraikan kelebihan dan kekurangan tersebut, sehingga dengan itu penulis 

melakukan kegiatan penyebarluasan metode pembelajaran lompat jauh gaya 
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jongkok melalui pendekatan lingkungan bantaran sungai agar para siswa 

menambah wawasan dan termotivasi agar dapat berprestasi. Lompat jauh gaya 

jongkok yang penulis lakukan diarea bantaran sungai, menimbulkan dampak 

positif bagi para siswa, bahwa olahraga tersebut tidak hanya dilakukan didalam 

lingkungan sekolah saja melainkan bisa dilingkungan sekitar sekolah.Disamping 

itu lompat jauh gaya jongkok itu sendiri, yang dilakukan melalui pendekatan 

lingkungan bantaran sungai dengan latihan mengembangkan daya otot tunkai 

yaitu dapat dilakukan dengan latihan loncot katak dan latihan lompat naik turun 

jalan bantaran sungai.Gerakan-gerakan tersebut akan menunjang terhadap 

kemampuan dalam lompat jauh. 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 
 

5.1 Kajian Prototipe Produk  

Kajian yang diperoleh dari uji coba yang telah dilakukan oleh penulis 

pada pengembangan model pembelajaran lompat jauh gaya jongkok yang 

dilakukan melalui pendekatan bantaran sungai ini menghasilkan suatu produk 

pembelajaran yang dapat dikembangkan lebih jauh lagi oleh penulis lainnya. 

Produk pembelajaran ini sangat diminati oleh para siswa SD Negeri 

02 Jebed Kecamatan Taman Kabepaten Pemalang yang dikhususkan pada 

siswa kelas IV,  disamping dapat meningkatkan budaya gerak, mudah diterima 

oleh siswa, serta menghasilkan minat siswa yang sangat bagus,  model 

pembelajaran ini juga dapat mengenalkan siswa untuk dapat lebih menghargai 

terhadap lingkungan disekitar sekolah khususnya lingkungan bantaran sungai. 

5.2 Saran Pemanfaatan,  Diseminasi dan Pengembangan lebih Lanjut 

Berdasarkan pada hasil akhir dari penelitian ini,  maka dapat 

disampaikan beberapa saran pemanfaatan,  Diseminasi dan pengembangan 

lebih lanjut sebagai berikut : 

1. Saran Pemanfaatan 

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka disampaikan 

beberapa saran sebagai  usaha tindak lanjut sebagai berikut :  

1. Bagi guru-guru Penjasorkes di SD dalam melaksanakan pembelajaran 

dapat menggunakan pengembangan model pembelajaran lompat jauh 
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gaya jongkok dengan  pendekatan lingkungan bantaran sungai atau 

juga dapat pendekatan lingkungan lainnya. 

2. Untuk Siswa dapat menambah  wawasan dan lebih termotivasi agar 

dapat berprestasi. 

2. Diseminasi dan Pengembangan lebih Lanjut 

Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada 

kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul 

kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. 

Faktor utama yang dapat mendukung perkembangan suatu kegiatan atau 

praktik dalam suatu keilmuan tertentu adalah didasarkan 

danmemanfaatkan hasil penelitian. Jennet & Premkumar (1996) 

mengatakan bahwa setiap riset yang telah dilakukan perlu dipublikasikan 

dan didiseminasikan. Hasil penelitian akan memperkuat atau 

mengesampingkan asumsi-asumsi yang telah ada sebelumnya dengan 

informasi yang lebih ilmiah.Manfaat yang paling penting bahwa hasil 

penelitian tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan 

keputusan dalam bidang atau praktik tertentu. (Dobbins,  Ciliska& 

Dicemso, 1998). 

Berdasarkan uraian diseminasi tersebut maka penulis melakukan 

kegiatan penyebarluasan metode pembelajaran lompat jauh gaya jongkok 

melalui pendekatan lingkungan bantaran sungai agar para siswa 

menambah wawasan dan termotivasi agar dapat berprestasi. Lompat jauh 

gaya jongkok yang penulis lakukan diarea bantaran sungai, menimbulkan 
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dampak positif bagi para siswa, bahwa olahraga tersebut tidak hanya 

dilakukan didalam lingkungan sekolah saja melainkan bisa dilingkungan 

sekitar sekolah.Disamping itu lompat jauh gaya jongkok itu sendiri, yang 

dilakukan melalui pendekatan lingkungan bantaran sungai dengan latihan 

mengembangkan daya otot tunkai yaitu dapat dilakukan dengan latihan 

loncot katak dan latihan lompat naik turun jalan bantaran sungai.Gerakan-

gerakan tersebut akan menunjang terhadap kemampuan dalam lompat 

jauh. 

Pengembangan lebih lanjut yang akan penulis lakukan  dalam 

pengembangan model pembelajaran lompat jauh gaya jongkok dalam 

penjasorkes dengan lingkungan bantaran sungai siswa SD Negeri 02 Jebed 

adalah sebagai berikut: 

1. Guru; Menambah pengetahuan bagi guru Penjasorkes SD tentang 

latihan lompat jauh gaya jongkok dengan memanfaatkan lingkungan 

luar sekolah. 

2. Siswa; Dapat menambah wawasan dan memotivasi siswa agar dapat 

lebih berprestasi 

3. Dapat menambah pengetahuan dan bahan masukan kepada pembaca 

tentang hubungan dan pengaruh antara latihan lompat naik turun jalan 

bantaran sungai dengan loncat katak terhadap pembelajaran lompat 

jauh gaya jongkok. 
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Lampiran 4 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV  
SD NEGERI 02 JEBED TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

No 
Urut Nama Jenis 

Kelamin 

01 Aldi Kriswanto L 

02 Hilal Rafsanjani P 

03 Karmila P 

04 Kisnandar L 

05 Nuresti Wiyaningrum P 

06 Risky Catur Riyanto L 

07 Tri Handoyo L 

08 Tri Mei Susanti P 

09 Wahyuni P 

10 Widiyaningsih P 

11 Sinok Rukini P 

12 Rizal Alfa Rizky L 

13 Suhadi L 

14 Sugiarto L 

15 Wijoyo Saputro L 

16 Zakaria Alkusnan L 

17 M Nur Fadli Dwi Y L 

18 Siti Kriswanti P 
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Lampiran 5 

INSTRUMEN TES 

 
Tes yang digunakan dalam model pembelajaran ini adalah dengan 

pengamatan langsung dan pengisian angket. Tujuan dilakukan tes ini adalah untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa dan minat siswa dalam mengikuti model 

pembelajaran ini. Hal-hal yang perlu dipersiapkan saat pelaksanaan tes ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Alat dan perlengkapan 

1. Bantaran sungai 

2. Roll meter 

3. Bendera kecil 

4. Cangkul 

5. Alat tulis 

b. Petugas 

Dalam penelitian model pembelajaran ini di bantu oleh 3 orang yang 

terdiri dari 2 teman sejawat yang sebelumnya telah di berikan penjelasan tentang 

jalannya penelitian ini dan 1 orang pengambil gambar. Adapun petugasnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Suyatmin   (Guru Penjasorkes SDN 03 Jebed) 

2. Kiswoyo    (Guru Penjasorkes SDN 02 Banjardawa) 

3. Dena Andika   (Guru Kelas SDN 02 Jebed) 

c. Pelaksanaan tes 

1. Siswa disiapkan untuk menuju ke lokasi penelitian 

2. Siswa dipanggil sesuai dengan nomor absen 

3. Sesuai dengan nomor absen, siswa melakukan latihan lompat jauh 

gaya jongkok pada bantaran sungai 

4. Hasil setiap jenis tes diukur sesuai dengan kriteri yang sudah 

ditentukan 

5. Setelah selesai semua siswa mengisi angket dikelas. 
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Lampiran 6 

Hasil Penilaian Lompat Jauh Gaya Jongkok 
Uji Coba I Skala Kecil 

 
 
 

Indikator Penilaian No Nama Siswa Awalan Tolakan Ayunan Mendarat Jumlah 

1 Aldi Kriswanto 3 3 3 3 12 
2 Hilal Rafsanjani 3 2 3 3 11 
3 Karmila 3 2 2 3 10 
4 Kisnandar 3 3 2 3 11 
5 Nuresti Wiyaningrum 2 2 2 2 8 
6 Risky Catur Riyanto 3 3 3 3 12 
7 Tri Handoyo 3 3 2 3 11 
8 Tri Mei Susanti 2 2 2 2 8 
9 Wahyuni 2 2 2 3 9 
10 Widiyaningsih 3 2 2 2 9 
 Jumlah Total 27 24 23 27 101 
 Persentase (%)     63.12%

 
Skor Penilaian Lompat Jauh Gaya Jongkok 
Baik Sekali : Skor 4 
Baik : Skor 3 
Cukup : Skor 2 
Kurang  : Skor 1 
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Lampiran 7 

Hasil Penilaian Lompat Jauh Gaya Jongkok 
Uji Coba II Skala Besar 

 
 
 

Indikator Penilaian No Nama Siswa Awalan Tolakan Ayunan Mendarat Jumlah 

1 Aldi Kriswanto 3 3 3 3 12 
2 Hilal Rafsanjani 4 3 3 4 14 
3 Karmila 3 3 2 3 11 
4 Kisnandar 4 3 4 4 15 
5 Nuresti Wiyaningrum 4 3 3 4 14 
6 Risky Catur Riyanto 4 3 4 4 15 
7 Tri Handoyo 3 3 3 3 12 
8 Tri Mei Susanti 3 2 2 2 9 
9 Wahyuni 4 4 3 3 14 
10 Widiyaningsih 4 3 3 3 13 
11 Sinok Rukini 3 3 3 2 11 
12 Rizal Alfa Rizky 4 3 4 3 14 
13 Suhadi 3 3 3 3 12 
14 Sugiarto 4 3 3 4 14 
15 Wijoyo Saputro 4 4 4 4 16 
16 Zakaria Alkusnan 4 3 4 4 15 
17 M Nur Fadli Dwi Y 4 3 2 3 12 
18 Siti Kriswanti 3 3 2 2 10 
 Jumlah Total 65 55 55 58 233 
 Persentase (%)     80.9% 

 
Skor Penilaian Lompat Jauh Gaya Jongkok 
Baik Sekali : Skor 4 
Baik : Skor 3 
Cukup : Skor 2 
Kurang  : Skor 1 
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Lampiran 8 

Data Rekapitulasi Pengisian Angket Kelas IV 

SD NEGERI 02 JEBED 

NILAI NO NAMA SISWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML PROSE
NTASE

1 Aldi Kriswanto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
2 Hilal Rafsanjani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
3 Karmila 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
4 Kisnandar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 

5 Nuresti 
Wiyaningrum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 

6 Risky Catur Riyanto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
7 Tri Handoyo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
8 Tri Mei Susanti 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 9 90% 
9 Wahyuni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
10 Nurokhim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
11 Sinok Rukini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
12 Rizal Alfa Rizky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
13 Suhadi 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 9 90% 
14 Sugiarto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
15 Wijoyo Saputro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
16 Zakaria Alkusnan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
17 M Nur Fadli Dwi Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
18 Siti Kriswanti 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 9 90% 
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Lampiran 9  

ANGKET PENELITIAN UNTUK SISWA 

 
 
Petunjuk Pengisian : 
1. Berilah tanda silang ( X ) pada salah satu jawaban a atau b pada setiap 

pertanyaan di bawah ini yang paling sesuai. 
2. Jawablah setiap pertanyaan dengan penuh kejujuran dan kesadaran (sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya). 
3. Kejujuran anda dalam memberikan jawaban akan menghasilkan objektifitas 

penelitian. 
4. Jawaban anda dijamin kerahasiaannya. 

 
 

Identitas Siswa 
 

Nama  : ..................................................... 
Kelas  :  ..................................................... 
NIS  : ..................................................... 
 
 
A.  Indikator  :  Tingkat kesulitan peserta didik dalam melaksanakan model 

pembelajaran baik secara teknis maupun peraturan yang 
diperlakukan. 

 
1.  Apakah kamu tidak merasa kesulitan dengan model pembelajaran yang 

dilaksanakan? 
a.  ya  b.  Tidak 
 

2. Apakah kamu selalu bertanya apabila tidak paham dalam aktivitas jasmani 
yang diajarkan guru terutama dengan model pembelajaran yang 
dilaksanakan? 
a.  ya  b.  Tidak 
 

3. Apakah guru membantu kamu apabila kamu merasa kurang jelas dengan 
model pembelajaran yang dilaksanakan? 
a.  ya  b.  Tidak 
 

4. Apakah kamu memperhatikan ketika guru atau teman melakukan 
demonstrasi aktivitas jasmani? 
a.  ya  b.  tidak 
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B. Indikator  :  Sejauhmana peningkatan peserta didik setelah melakukan 
model yang dikembangkan, baik secara kognitif, afektif, 
psikomotor dan fisik. 

 
5.  Apakah kamu merasa lebih bersemangat ketika melakukan pembelajaran 

penjasorkes di bantaran sungai? 
a.  ya  b.  tidak 
 

6. Apakah kamu dapat bekerja sama dengan teman dan bersaing secara 
sehat? 
a.  ya  b.  Tidak 
 

7. Apakah kamu dapat melakukan gerakan lompat jauh gaya jongkok dengan 
gan baik dan benar ? 
a.  ya  b.  Tidak 
 

8.  Apakah sebelum praktek perlu melakukan latihan lompat jauh gaya 
jongkok terlebih dahulu? 
a.  ya  b.  Tidak 
 

9. Apakah setelah melakukan model pembelajaran tersebut kamu lebih dapat 
menghargai teman? 
a.  ya  b.  Tidak 
 

10. Apakah latihan awalan, tolakan, ayunan dan mendarat dengan permainan 
menyenangkan? 
a.  ya  b.  Tidak 
 
 

 
Skor Penilaian 
Jawaban Ya  = 1 
 Tidak  = 0 
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Lampiran 10 

RANCANGAN PEMBELAJARAN 
 

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN LOMPAT  JAUH GAYA 
JONGKOK DALAM PENJASORKES DENGAN LINGKUNGAN BANTARAN 
SUNGAI  SISWA KELAS IV SD NEGERI 02 JEBED  KECAMATAN TAMAN 

KABUPATEN PEMALANG TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
 

Sekolah  : SD Negeri 02 Jebed  
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Kelas   : IV 
Alokasi Waktu : 4×35 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa dapat memahami tehnik dasar  lompat jauh gaya jongkok dengan 
latihan lompat naik turun jalan bantaran sungai 

 Siswa dapat memahami tehnik dasar lompat jauh gaya jongkok dengan 
latihan loncat katak 

 Siswa dapat termotivasi dengan model pembelajaran. 
 

B. Materi Pembelajaran 
Latihan dasar tehnik lompat jauh gaya jongkok 
 

C. Metode Pembelajaran 
- Ceramah 
- Demonstrsi 
- Latihan 
- Praktik 

 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal 
- Siswa dibariskan menjadi empat sap 
- Memgabsen kehadiran siswa 
- Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 
- Melakukan pemanasan secara konvensional 
- Siswa melakukan permainan “Tidak boleh berdiri” 
- Menjelaskan materi inti 
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2. Kegiatan Inti 
Melakukan gerakan lompat naik turun jalan bantaran sungai, dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
- Siswa dibagi menjadi 3 kelompok 
- Anggota kelompok yang berada pada barisan depan memulai gerakan 

lompat naik turun jalan bantaran sungai 
- Demikian seterusnya. 
Melakukan gerakan loncat katak,dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
- Siswa dibariskan menjadi 1 berbanjar 
- Setelah guru memberikan aba-aba,siswa melakukan gerakan loncat 

katak. 
- Demikain seterusnya 

3. Kegiatan Akhir 
- Siswa dikumpulkan mendengarkan penjelasan tentang materi yang 

telah diajarkan 
- Memperbaiki tentang gerakan yang masih salah 
- Kembali ke sekolahan untuk kemudian mengisi angket 

 
E. Alat dan Sumber Ajar 

- Buku Penjasorkes 
- Peluit 
- Bendera kecil 
- Roll meter 

 
 

F. Penilaian 
 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Tehnik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Instrumen Soal 

Melakukan Gerakan : 
- Gerakan latihan 

awalan 
- Gerakan Latihan 

Tolakan 
- Gerakan Latihan 

Ayunan 
- Gerakan Latihan 

Mendarat 

Tes 
Praktek 
Ketrampilan 

Penugasan 
Pengamatan 

- Gerakan lompat 
Jauh gaya jongkok
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G. Format Kriteria Penilaian 
 

No Aspek Kriteria Skor 

1 Aspek • Sangat Baik 
• Baik 
• Cukup Baik 
• Kurang 

4 
3 
2 
1 

 
  
 
 
   Pemalang, 
........................2011 
Mengetahui, 
Kepala SD N 02 Jebed   Guru Penjasorkes 
 
 
 
 
Theresia Sugiyati, A.Ma.Pd  Adi Wiranto 
NIP. 19511117 197512 2 002  NIM.6102909151 
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Lampiran 11 

LEMBAR EVALUASI MODEL OLEH AHLI 

 

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN LOMPAT  JAUH GAYA 
JONGKOK DALAM PENJASORKES DENGAN LINGKUNGAN BANTARAN 
SUNGAI  SISWA KELAS IV SD NEGERI 02 JEBED  KECAMATAN TAMAN 

KABUPATEN PEMALANG TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
 

 

Mata Pelajaran  :  Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Rekreasi 

Materi Pokok  :  Lompat jauh gaya jongkok 

Tempat :  Lingkungan bantaran sungai 

Kelas/Semester :  IV (Empat)/ 1 (Satu) 

Evaluator       : Kiswoyo, S.Pd  

 

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 

sebagai ahli Penjasorkes terhadap pengembangan model pembelajaran lompat  

jauh gaya jongkok dalam penjasorkes dengan lingkungan bantaran sungai yang 

efektif dan efisien untuk proses pembelajaran penjasorkes bagi siswa SD yang 

kami kembangkan. 

Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap kesediaan Bapak/Ibu 

untuk memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai dengan petunjuk di 

bawah ini: 

A. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli Penjasorkes 

- Evaluasi mencangkup aspek bentuk/model pembelajaran, komentar dan 

saran umum, serta kesimpulan. 

- Rentangan evaluasi mulai dari ”tidak baik” sampai dengan”sangat baik” 

dengan cara memberi tanda ” ” pada kolam yang tersedia. 

- Keterangan :  

1.   Tidak baik 

1. Kurang baik 

2. Cukup baik 
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3. Baik 

4. Sangat baik 

- Komentar, kritik dan saran mohon dituliskan pada kolam yang telah 

disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas 

tambahan yang telah disediakan. 

          
B. Kualitas Model Pengembangan 
 

 
 

Hasil No Aspek yang Diobservasi 1 2 3 4 5 Ket

1. Kesesuaian dengan kompetensi dasar 
dalam kurikulum     √  

 
2. Kejelasan petunjuk model yang 

dikembangkan    √   

3. Ketepatan memilih model 
pembelajaran    √   

4. Mendorong perkembangan aspek 
kognitif siswa     √  

5. Mendorong perkembangan aspek fisik 
siswa     √  

6. Mendorong perkembangan aspek 
afektif siswa     √  

7. Mendorong perkembangan aspek 
psikomotor siswa     √  

8. Kemudahan model pembelajaran yang 
dikembangkan     √  

9. Mendorong siswa aktif bergerak     √   
10. Meningkatkan minat dan motivasi 

siswa dalam pembelajaran senam 
gerak keseimbangan  

    √ 
 

11. Dapat dilakukan siswa putra maupun 
putri     √  

12. Dapat dilakukan siswa yang terampil 
maupun tidak terampil    √   

13. Meningkatkan minat siswa dalam 
pembelajaran  lompat jauh gaya 
jongkok di bantaran sungai dan aman 
untuk diterapkan dalam pembelajaran 

    √ 

 

14. Siswa dapat melakukan  lompat jauh 
gaya jongkok     √  
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C. Saran untuk Perbaikan Model Pengembangan 
Petunjuk : 
1. Apabila diperlukan revisi pada model pembelajaran  ini, mohon dituliskan 

pada kolom 2. 
2. Alasan diperlukannya revisi, mohon dituliskan pada kolom 3. 
3. Saran untuk perbaikan mohon ditulis dengan singkat dan jelas pada kolom  
 

No. Bagian yang 
direvisi Alasan direvisi Saran perbaikan 

1. Uji Coba I 
Skala Kecil  

Dari uji coba I Skala 
Kecil tampak bahwa 
siswa belum 
melakukan gerakan 
lompat jauh gaya 
jongkok dengan 
benar, kekuatan kaki 
dan tungkai belum 
kuat, hal ini  
mempengaruhi hasil 
lompatan.  
Latihan loncat naik 
turun bantaran sungai 
lebih berpengaruh 
daripada latihan 
loncat katak. Artiya 
untuk meningkatkan 
kemampuan lompat 
jauh dapat melakukan 
latihan loncat naik 
turun bantaran sungai, 
di banding loncat 
katak. 

 

 
Untuk Latihan lompat Jauh 
gaya jongkok ditambahkan 
dengan latihan permainan 
dan perlombaan, dengan 
cara: 
b. Tahap Awalan  

- Lari Bendera 
- Bintang Beralih 

b.  Tahap Tumpuan : 
-  Siapa Terbanyak 

c.  Tahap Melayang di 
Udara: 
- Meraih Sesuatu di 

Udara 
d.  Mendarat di lahan 

bantaran sungai 
- Lompat Bangku 

Kecil 
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D. Komentar dan Saran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kesimpulan : 

Pengembangan model pembelajaran lompat  jauh gaya jongkok dalam 
penjasorkes dengan lingkungan bantaran sungaiini dapat dinyatakan : 
a. Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil tanpa revisi. 
b. Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil dengan revisi sesuai saran. 
c. Tidak layak untuk digunakan / uji coba skala kecil. 
d.  

 
  Pekalongan, 16 Juni 2011 
  Tim Ahli, 
 
 
 
  Kiswoyo S.Pd 
                                                              NIP. 196302 198405 1 006 
 

 

 

1. Saran Lompat Jauh Gaya Jongkok 
 Perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pembelajaran Lompat Jauh 

Gaya Jongkok, bahwa latihan awalan, tolakan, ayunan dan mendarat 
merupakan dasar dari pembentukan otot tungkai kecepatan dan 
kekuatan.  
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Lampiran 12 

DOKUMENTASI 
KEGIATAN LATIHAN LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK 

SD NEGERI 02 JEBED KECAMATAN TAMAN KABUPATEN 
PEMALANG TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

 
1. Latihan Lompat Jauh Gaya Jongkok 

 
a. Melakukan Gerakan Naik Turun Bantaran Sungai 

 

 
 

b. Melakukan Gerakan Loncat Katak 
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c. Melakukan Permainan “Tidak Boleh Berdiri” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Melakukan Permainan “Siapa Terbanyak” 
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e. Penilaian Lompat Jauh Gaya Jongkok Uji Coba I 

 

 

 

 

Pengisian Data Angket 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

f. Penilaian Lompat Jauh Gaya Jongkok Uji Coba II 
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g. Pengambilan Angket  
 
 
 

 

 


